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Wprowadzenie do komputerowej analizy 
danych jakościowych

Rozwój nowoczesnych technologii komputerowych powoduje, że coraz 
bardziej widoczny staje się wpływ innowacyjnych narzędzi takich jak specja-
listyczne oprogramowanie na proces badawczy zarówno w naukach ścisłych, 
jak i humanistycznych (Niedbalski 2013b). Na przestrzeni ostatniej dekady mo-
żemy obserwować niezwykle dynamiczny rozwój oprogramowania kompu-
terowego wspomagającego analizę danych jakościowych, a lista dostępnych 
programów staje się coraz dłuższa (zob. Lewins, Silver 2004). Pierwsze two-
rzone były przez samych badaczy, obecnie za kolejnymi wersjami stoją całe 
zespoły projektowe składające się z naukowców oraz zaplecza informatyczne-
go, a wiele czołowych programów stało się już dobrze rozpoznawalną marką, 
znaną na całym świecie. Jednocześnie kolejne wersje programów wzbogacane 
są o nowe funkcje poszerzające możliwości wykonywanej za ich pomocą ana-
lizy danych (Niedbalski 2013b).

Niniejsza publikacja jest inspirowana aktualnymi trendami w naukach spo-
łecznych i humanistycznych, które już od kilkudziesięciu lat są prężnie rozwijane 
w czołowych ośrodkach naukowych za granicą. W Polsce również mamy do czy-
nienia z rosnącym zainteresowaniem zarówno świata akademickiego, jak i pod-
miotów rynkowych z możliwościami oprogramowania CAQDAS (komputerowe-
go wspomagania analizy danych jakościowych) w projektowaniu i prowadzeniu 
badań jakościowych. Nieustanie wzrasta liczba badaczy, naukowców, ale także 
praktyków zaciekawionych prowadzeniem badań jakościowych, poszukujących 
przy tym narzędzi, które mogłyby wspomóc proces analityczny. Osoby zaintere-
sowane metodami ilościowymi mogą czerpać z bogatej literatury prezentującej 
takie programy komputerowe, jak SPSS czy Statistica. Na rynku wydawniczym 
nie ma jednak zbyt wielu tego typu opracowań, odnoszących się do programów 
CAQDAS. W rodzimej literaturze metodologicznej występują jedynie pojedyncze 
opracowania odnoszące się do tej tematyki (Trutkowski 1999; Bieliński, Iwińska, 
Kordasiewicz 2007; Niedbalski, Ślęzak 2012; Brosz 2012; Niedbalski 2013a, 2014). 
Jednocześnie w naszym kraju istnieją badacze wykorzystujący i specjalizujący się 
w rozmaitych CAQDAS, a nawet tworzący polskie programy do analizy danych 
jakościowych. 
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Prezentowana książka ma szansę stać się publikacją, która zaprezentuje 
możliwości i sposób wykorzystania programów CAQDAS w badaniach opartych 
na metodach jakościowych, uzupełniając w ten sposób literaturę przedmiotu do-
stępną na polskim rynku. 

Publikacja, którą oddajemy w ręce czytelników, jest zbiorem artykułów ba-
daczy posiadających przeważnie wieloletnie doświadczenie w stosowaniu nowo-
czesnych narzędzi wspomagających proces badawczy, takich jak specjalistyczne 
oprogramowanie komputerowe. Powstanie niniejszej grupy było podyktowane 
obserwowanym od dłuższego czasu zapotrzebowaniem środowiska naukowego, 
w którym pojawia się coraz więcej osób zarówno korzystających z oprogramo-
wania komputerowego, jak i zainteresowanych jego wdrożeniem w planowanych 
oraz realizowanych przez siebie przedsięwzięciach badawczych, ale które jak do-
tychczas nie miały okazji do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania fachowej 
wiedzy w tym zakresie. Proponowana pozycja ma za zadanie przybliżyć nowe spoj-
rzenie na metodologię badań jakościowych i przyczynić się do rozpropagowania 
idei stosowania nowych technologii w naukach społecznych i humanistycznych. 

Książka zawiera teksty przygotowane przez badaczy i praktyków, dla których 
praca w środowisku oprogramowania komputerowego jest codziennością. Dzięki 
temu otrzymujemy bardzo rzetelną wiedzę opartą na wieloletnim doświadcze-
niu poszczególnych autorów, którzy w danym zakresie reprezentują wiedzę eks-
percką. Zbiór ten zawiera i pokazuje w sposób przekrojowy, ale też systematycz-
ny, korzystanie z różnych programów w ramach prowadzenia badań opartych 
na rozmaitych metodach i z wykorzystaniem wielu narzędzi badawczych. W ten 
sposób zyskujemy szerokie spektrum możliwości wykorzystania obecnie istnie-
jących, popularnych programów z rodziny CAQDA, a zarazem możemy przyjrzeć 
się różnym ich zastosowaniom. Prezentowana książka powinna więc zaspokoić 
oczekiwania zarówno niedoświadczonych jeszcze użytkowników oprogramowa-
nia, którzy pragną zasięgnąć nieco informacji na temat jego zastosowania, jak 
i wytrawnych badaczy, którzy dzięki niej mogą nieco zrewidować swój warsztat 
badawczy, a być może odnaleźć świeży powiew inspiracji. 

Wśród wielu zagadnień poruszanych przez autorów warto zwrócić uwagę 
na tak istotne kwestie, jak: podejmowanie dyskusji nad zgodnością zasad, na ja-
kich funkcjonuje oprogramowanie CAQDA z regułami oraz procedurami meto-
dologii badań jakościowej; wskazanie możliwości zastosowania oprogramowa-
nia CAQDA w realizacji projektów badawczych opartych na różnych metodach 
jakościowych i w ramach różnych podejść analitycznych; zaprezentowanie 
zgodności „architektury oprogramowania” z procedurami wybranych metod 
badawczych; przedstawienie wpływu nowych technologii na przebieg proce-
su badawczego; a także wytyczenie kierunków rozwoju, w jakich powinien po-
dążać proces implementowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
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w proces realizacji projektów badawczych opartych na metodach jakościowych 
oraz ukazanie przyszłości metod jakościowych w kontekście zastosowania 
oprogramowania CAQDA. 

Książkę rozpoczyna niezwykle interesujący artykuł Grzegorza Brydy, w któ-
rym wraz z autorem możemy prześledzić proces rozwoju wspomaganej kompute-
rowo analizy danych jakościowych (CAQDAS) od tradycyjnej analizy jakościowej 
(Qualitative Analysis), opartej przede wszystkim na teorii ugruntowanej, poprzez 
analizę treści (Qualitative Content Analysis), w kierunku wykorzystania w socjolo-
gii jakościowej czy szerzej, w naukach społecznych zaawansowanych metod eks-
ploracji danych i odkrywania wiedzy (Data Mining, DM and Knowledge Discovery 
in Datasets, KDD). Celem artykułu jest przybliżenie metodologii Data Mining i od-
krywania wiedzy w danych przez badaczy jakościowych w Polsce, a tym samym 
zachęcenie do eksperymentowania z nowymi podejściami w obszarze CAQDAS. 

Kamil Brzeziński zapoznaje z kolei czytelników z badaniami dotyczącymi mo-
tywów podjęcia decyzji o zamieszkaniu na „osiedlu grodzonym”, dostrzeganych 
przez ich mieszkańców zalet i wad takich kompleksów, a także wewnętrznych 
relacji sąsiedzkich. Prezentowane badania stanowią tło dla sposobu i charaktery-
styki wykorzystania programu QDA Miner, który posłużył autorowi do przepro-
wadzenia analizy danych i realizacji wspomnianego problemu badawczego. 

Dzięki artykułowi Izabeli Ślęzak i Jakuba Niedbalskiego mamy natomiast 
wgląd w to, jak poszczególne opcje programu NVivo mogą zostać wykorzystane, 
aby stanowiły skuteczny środek do wsparcia analizy danych prowadzonej zgodnie 
z procedurami metodologii teorii ugruntowanej. Autorzy pokazują, w jaki sposób 
określony program należący do rodziny CAQDA może sprostać wymaganiom ba-
dacza stosującego wybraną metodę badawczą. Nie stronią również od uwag nad 
rozwiązaniami, które zostały zaimplementowane do opisywanego narzędzia, od-
nosząc się w ten sposób krytycznie do jego wewnętrznej architektury i niektó-
rych funkcji programu. 

Na przykładzie określonego projektu badawczego Jakub Niedbalski stara 
się przybliżyć, jak realizować badania zgodnie z procedurami metodologii teorii 
ugruntowanej, korzystając z dostępnych funkcji trzech bezpłatnych programów 
komputerowych Audacity, WeftQDA oraz CmapTools. Artykuł ma charakter po-
glądowy i edukacyjny, pozwalający zapoznać się z możliwościami narzędzi CAQDA 
oraz ich faktycznym zastosowaniem w realizacji projektów badawczych opartych 
na wskazanej metodzie badawczej. 

Z kolei Artur Piszek opisuje narzędzie Qualify, które dzięki nowatorskiemu 
zastosowaniu pozwala zwiększyć użyteczność oprogramowania Evernote o moż-
liwość wykonywania za jego pomocą jakościowej analizy treści. Autor prezentuje 
najważniejsze informacje dotyczące wspomnianego narzędzia, zapoznając czytel-
nika krok po kroku ze sposobami wykorzystania jego poszczególnych funkcji. 
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Z podobną inicjatywą mamy do czynienia w przypadku artykułu Jerzego Żur-
ko, który od kilku lat z powodzeniem stosuje program Socjolog, biorąc jednocze-
śnie czynny udział w pracach nad jego udoskonalaniem. Wspomniana aplikacja 
jest dobrym przykładem efektywnej współpracy badaczy reprezentujących nauki 
humanistyczne oraz profesjonalnych informatyków, którzy potrafili wspólnymi 
siłami stworzyć od podstaw ciekawe i co ważne – rodzime oprogramowanie.

Krzysztof Tomanek w swoim tekście poświęconym autorskiej koncepcji 
analizy treści polegającej na klasyfikacji wypowiedzi lub tekstów opartej na me-
todologii stosowania algorytmów zapożyczonych z obszaru machine learning 
(ML) akcentuje natomiast dwie różnice wobec podejścia ML w stosunku do wła-
snych koncepcji metodologicznych. Po pierwsze proponuje budowę słowników 
tematycznych, które składają się ze słów i fraz kluczowych (podobnie jak ML), 
ale które wzbogacone o reguły semantyczne i pragmatyczne (inaczej niż w ML) 
identyfikują dodatkowe, specyficzne dla wypowiedzi cechy. Po drugie propo-
nuje wyposażenie słowników klasyfikacyjnych w reguły rządzące logiką anali-
zowanych wypowiedzi. 

Ten sam autor – Krzysztof Tomanek – w artykule Jak nauczyć metodę sa
modzielności? O uczących się metodach analizy treści wprowadza czytelników 
w niezwykle interesujące zagadnienie zaawansowanych statystycznie syste-
mów znajdujących zastosowanie w jakościowych analizach danych tekstowych. 
Opisuje w nim podstawowe, dostępne w wybranych programach CAQDAS 
(ze szczególnym uwzględnieniem programu Qualrus), techniki wspierające 
opracowanie materiałów tekstowych, takie jak automatyczne i półautomatycz-
ne metody kodowania.

W kolejnym artykule Grzegorz Bryda i Krzysztof Tomanek podejmują re-
fleksję metodologiczną nad procesem rozwoju klasycznych analiz jakościowych 
w obszarze nauk społecznych, a szczególnie w socjologii, która charakteryzuje się 
przechodzeniem od „stylu” CAQDAS w kierunku Text Miningu. 

Celem następnego artykułu – napisanego również przez Grzegorza Brydę, 
Krzysztofa Tomanka – jest prezentacja strategii stosowanych w analizie danych 
tekstowych. Autorzy pokazują jak budować narzędzia służące do analizy dużych 
zbiorów danych tekstowych, wskazując przy tym, że w ramach analiz treści sto-
sować można metody inspirowane podejściem zgodnym z teorią ugruntowaną, 
analizą z zastosowaniem reguł leksykalnych, metod statystycznych oraz podej-
ściem specyficznym dla logiki falsyfikacjonizmu.

Tekst napisany przez Jacka Burskiego odsłania zaś kolejny, aplikacyjny 
aspekt zastosowania programu komputerowego QDA Miner służącego do wspar-
cia analiz danych jakościowych. Główne zadanie, jakie stawia sobie autor tekstu, 
dotyczy konsekwencji użycia techniki komputerowej do skomplikowanych analiz 
jakościowych, a także jej ewentualnego wpływu na wyniki procesu badawczego. 
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Jacek Burski stara się w ten sposób wykazać, iż pomimo zastosowania zaawanso-
wanych narzędzi komputerowych intuicja badacza oraz jego zdolności analitycz-
ne i syntetyczne zawsze powinny odgrywać główną rolę.

W ostatnim artykule niniejszej książki Kamil Głowacki prezentuje pakiet na-
rzędzi służących organizacji i zarządzaniu wiedzą gromadzoną oraz wytwarzaną 
przez badacza. Jest to także zestaw narzędzi wspomagających badacza w proce-
sie koordynowania całego przedsięwzięcia badawczego. Z całą pewnością wśród 
opisywanych przez autora programów każdy znajdzie ten, który będzie najlepiej 
spełniał jego własne wymagania, biorąc pod uwagę rodzaj, przedmiot oraz za-
kres prowadzonych przez siebie badań.

Wszystkie teksty zawarte w publikacji stanowią istotny wkład w zrozumienie 
specyfiki oraz istoty rozmaitych kontekstów i uwarunkowań związanych ze sto-
sowaniem oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę danych 
jakościowych. Książka ma szansę przyczynić się do lepszego poznania tej dyna-
micznie rozwijającej się tematyki oraz może wzbudzić refleksję nad aktualnym 
stanem wiedzy dotyczącej oprogramowania CAQDA. 

Jakub Niedbalski
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Grzegorz Bryda
Uniwersytet Jagielloński

CAQDAS, Data Mining i odkrywanie wiedzy 
w danych jakościowych

Streszczenie. Celem artykułu jest refleksja metodologiczna nad procesem rozwoju wspomaga-
nej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS) od tradycyjnej analizy jakościowej (Qua-
litative Analysis) opartej przede wszystkim na teorii ugruntowanej, poprzez analizę treści (Qualita-
tive Content Analysis), w kierunku wykorzystania w socjologii jakościowej czy naukach społecznych 
zaawansowanych metod eksploracji danych i odkrywania wiedzy (Data Mining, DM and Knowledge 
Discovery in Datasets, KDD). Rozwój technologii informatycznych w zakresie gromadzenia i przetwa-
rzania informacji oraz algorytmów i technik analitycznych doprowadził do sytuacji, w której wyko-
rzystywanie ich osiągnięć na gruncie socjologii jakościowej i nauk społecznych staje się naturalnym 
procesem rozwoju CAQDAS. Obecnie wykorzystywanie CAQDAS w obszarze socjologii jakościowej 
jest na tyle powszechne, że nie budzi zdziwienia, że coraz więcej badaczy, także w Polsce, sięga 
po oprogramowanie komputerowe w analizie danych jakościowych. Specyfika CAQDAS uczy swo-
istego rygoryzmu metodologicznego, dokładności i precyzji w procesie analizy danych jakościowych, 
co pozytywnie odbija się na jakości prowadzonych analiz i badań. Jednakże analiza danych jakościo-
wych wykorzystująca metodologię Data Mining to novum na gruncie socjologii jakościowej. Wiąże 
się to nie tylko z rozwojem nowych algorytmów czy technik analitycznych, ale także ze zmianami 
w podejściu do komputerowej analizy danych jakościowych, wzbogacaniem programów o możli-
wości pogłębionej analizy treści i struktury lingwistycznej dokumentów tekstowych. W obszarze 
CAQDAS towarzyszy temu zjawisku obserwowany od kilku lat zwrot metodologiczny w kierunku pa-
radygmatu mixed-methods w naukach społecznych, a w szczególności w badaniach jakościowych. 
Jego konsekwencją jest implementacja wielowymiarowych technik statystycznej analizy danych, 
technik eksploracji danych tekstowych (Text Mining), a także algorytmów z dziedziny inteligencji 
komputerowej czy przetwarzania języka naturalnego w programach do wspomaganej komputero-
wo analizy danych jakościowych (QDA Miner, Qualrus czy T-Lab). Zdecydowana większość tych roz-
wiązań ma swe korzenie właśnie w dynamicznie rozwijającej się od kilkunastu lat metodologii Data 
Mining. Jeśli oprogramowanie CAQDAS wykorzystuje się najczęściej do pracy z mniejszymi zbiorami 
danych jakościowych, to Data Mining pozwala na prowadzenie analiz, w których wielkość zbioru 
danych jest w zasadzie nieograniczona. Celem tego artykułu jest przybliżenie środowisku badaczy 
jakościowych w Polsce metodologii Data Mining i odkrywania wiedzy w danych, a tym samym za-
chęcenie do eksperymentowania z nowymi podejściami w obszarze CAQDAS. W artykule staram się 
także ukazać relacje pomiędzy CAQDAS i teorią ugruntowaną a Data Mining i procesem odkrywania 
wiedzy w danych na gruncie socjologii jakościowej i szerzej – nauk społecznych.

Słowa kluczowe: analiza danych jakościowych, teoria ugruntowana, Data Mining, odkrywa-
nie wiedzy w danych, CAQDAS, metody mieszane (mixed-methods).
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Wstęp. Komputerowa analiza danych jakościowych

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w naukach humanistycznych i społecznych 
coraz bardziej odczuwalny jest wpływ nowych technologii informatycznych 
na sposób prowadzenia badań, proces analizy danych i teoretyzowania. Wpływ 
ten wiąże się bezpośrednio z ideą szeroko rozumianej digitalizacji nauk humani-
stycznych i społecznych określanej jako Digital Humanities, Digital Social Scien-
ces. Digital Humanities jest dziedziną nauki, prowadzenia analiz i badań, naucza-
nia, która powstała na styku informatyki i dyscyplin humanistycznych. Skupia się 
na badaniu wpływu elektronicznych form zapisu danych tekstowych na rozwój 
tych dyscyplin oraz na tym, co te dyscypliny oraz nauki humanistyczne wnoszą 
do rozwoju wiedzy informatycznej. Za początek digitalizacji nauk humanistycz-
nych uznaje się pionierską pracę z końca lat 40. XX w. Index Thomisticus1 wło-
skiego jezuity Roberto Brusa. Wsparcie ze strony firmy IBM pozwoliło mu na wy-
korzystanie ówczesnych komputerów do archiwizacji oraz analizy lingwistycznej 
i literackiej dzieł św. Tomasza z Akwinu oraz powiązanych z nim autorów. Idea 
elektronicznego kodowania tekstów pisanych, zapoczątkowana przez Brusa, roz-
wijała się w kierunku stworzenia standardowego schematu kodowania huma-
nistycznych tekstów elektronicznych i stałą się podstawą wdrożenia osiągnięć 
z zakresu informatyki w obszarze humanistyki. W konsekwencji w 1987 r. urucho-
miono projekt Text Encoding Initiative, którego celem było opracowanie stan-
dardów digitalizacji tekstów humanistycznych. W 1994 r. opublikowano pierw-
szą wersję wytycznych w tym zakresie2. Od drugiej połowy lat 90. XX w. zaczęły 
pojawiać się elektroniczne archiwa danych tekstowych i graficznych, na począt-
ku w Stanach Zjednoczonych, później zaś w Europie. Digitalizacja tekstów w na-
ukach humanistycznych nie szła w parze z możliwościami komputerowej analizy 
dużych zbiorów danych tekstowych. Te dopiero pojawiły się wraz z rozwojem al-
gorytmów drążenia danych (Data Mining) i większymi zasobami obliczeniowymi 
współczesnych komputerów. 

Digitalizacja w polu nauk społecznych, w tym w socjologii, miała odmienny 
charakter. Zainteresowanie technologiami informatycznymi skupiało się na moż-
liwościach wykorzystania komputerów w obszarze analiz danych i badań empi-
rycznych3. Udokumentowane zastosowanie programów komputerowych w ana-
lizie danych ilościowych w naukach społecznych datuje się na drugą połowę lat 

1  Zob. strona projektowa Index Thomisticus, www.corpusthomisticum.org/it/.
2  Zob. strona projektowa The TEI Guidelines for Electronic Text Encoding and Inter Change, 

www.tei-c.org/Guidelines/.
3  Charakterystykę wzajemnego wpływu i kształtowania się relacji między oprogramowa-

niem do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych a procesem badawczym moż-
na znaleźć w artykule Brydy (2014).
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60. XX w. (Brent, Anderson 1990; Tesch 1990). W tym czasie powstały funkcjonu-
jące do dziś programy do statystycznej analizy danych ilościowych SPSS (obecnie 
IBM Statistics) czy Statistica. Początkowo były to narzędzia o ograniczonej funk-
cjonalności, jednakże wraz z rozwojem technologii informatycznych deweloperzy 
wzbogacali je o nowe algorytmy i techniki analityczne. Idea wspomaganej kom-
puterowo analizy danych jakościowych ma również długą tradycję w naukach 
społecznych. Pierwsze udokumentowane zastosowanie komputerów w anali-
zie danych jakościowych odnosi się do publikacji z 1966 r. The General Inquirer: 
A Computer Approach to Content Analysis autorstwa Philipa J. Stone’a, Dextera 
C. Dunphyego, Marshalla S. Smitha i Daniel M. Ogilvie pokazujące możliwości wy-
korzystania komputerów do analizy treści, np. danych antropologicznych (etno-
graficznych), ale także konieczność nowego spojrzenia na sposób definiowana 
analizy treści4. Oczywiście powszechność tego typu rozwiązań była ograniczona 
ze względu na brak łatwego dostępu do komputerów i oprogramowania anali-
tycznego, które trzeba było tworzyć na potrzeby konkretnych projektów badaw-
czych realizowanych przez humanistów i przedstawicieli nauk społecznych5.

Dopiero w latach 80. XX w. na szerszą skalę zaczęły powstawać programy 
do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS, ang. 
Computer Asssisted Qualitative Data Analysis Software). CAQDAS rozwijano dla 
komputerów na platformie IBM PC w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Danii, Holandii i Australii. Jednakże wraz z pojawieniem się pierw-
szych programów – takich jak Text Base Alpha, Ethno, Qualpro, TAP czy The Eth-
nograph (Tesch 1990; Drass 1989; Fischer 1994) – wykorzystanie komputerów 
w analizie danych jakościowych budziło szereg kontrowersji wśród badaczy ja-
kościowych. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. w wielu publikacjach naukowych 
w socjologii, dotyczących wspomaganej komputerowo analizy danych, przewi-
jała się debata na temat możliwości oraz pozytywnych i negatywnych skutków 
zastosowania oprogramowania w badaniach jakościowych (Conrad, Reinharz 
1984; Richards, Richards 1989; Richards, Richards 1991; Seidel 1991; Kelle 1995). 
Punktem zwrotnym w rozwoju oprogramowania do analizy danych jakościowych 
było powołanie do życia, w 1994 r. na University of Surrey, CAQDAS Networking 

4  General Inquirer to system analizy danych tekstowych rozwijany od lat 60. XX w. przy 
wsparciu USA National Science Foundation and Research Grant Councils of Great Britain and Au-
stralia. Do połowy 1990 r. rozwijany był na dużych komputerach typu mainframe IBM obsługu-
jących język programowania PL/1, następnie przy wsparciu Gallup Organization został przepro-
gramowany przez Philipa Stone’a w języku TrueBasic, a później ponownie napisany w języku Java 
przez Vanja Buvaca. System nie jest rozwijany komercyjnie.

5  Obecnie system General Inquirer umożliwia analizy treści w języku angielskim z wykorzy-
staniem słowników „Harvard” i „Lasswell” oraz słowników rozwijanych przez użytkowników. Zob. 
strona projektu General Inquirer, www.wjh.harvard.edu/~inquirer/homecat.htm; strona projek-
towa Laswell Value Dictionary, www.wjh.harvard.edu/~inquirer/lasswell.htm.

CAQDAS, Data Mining i odkrywanie wiedzy…
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Project, którego celem stała się integracja środowiska badaczy jakościowych 
przez: dostarczanie informacji, organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystania 
programów do komputerowej analizy danych jakościowych, tworzenie platformy 
dla debaty dotyczącej kwestii analitycznych, metodologicznych i epistemologicz-
nych wynikających z korzystania z oprogramowania CAQDAS oraz prowadzenie 
badań socjologicznych dotyczących ich zastosowań6. 

W ciągu ostatnich dwóch dekad, wraz z rozwojem technologii informatycz-
nych na masową skalę, zaczęto szerzej korzystać z programów CAQDAS w ba-
daniach jakościowych wykorzystujących technikę indywidualnych i grupowych 
wywiadów socjologicznych oraz analizę treści dokumentów tekstowych (Berel-
son 1952; Krippendorf 1986; Becker, Gordon, LeBailly 1984; Gerson 1984; Brent 
1984; Pfaffenberger 1988). Pierwsze programy CAQDAS były pisane przez bada-
czy-entuzjastów, którzy nie tylko sami realizowali badania terenowe czy prowa-
dzili analizy, lecz także posiadali umiejętności programowania lub znali kogoś, kto 
je posiadał. Wielu rozwijało programy niezależnie od siebie, często pozostając 
nieświadomymi faktu, że inni również pracują nad tego typu narzędziami anali-
tycznymi. Programy rozwijano w zgodzie z indywidualnym podejściem badaczy 
do procesu analizy i dominującą ówcześnie metodologią badań jakościowych. 
Największy wpływ na rozwój oprogramowania CAQDAS miały metodologia teo-
rii ugruntowanej i analizy treści (zob. Berelson 1952; Bong 2002; Glaser, Strauss 
2009). Obecnie pierwotne różnice między programami CAQDAS zacierają się 
ze względu na postępującą ich komercjalizację oraz podobieństwo oferowanych 
funkcjonalności. Towarzyszy temu implementacja nowych technik i algorytmów 
analitycznych z zakresu pogłębionej eksploracji danych jakościowych, w tym da-
nych tekstowych. Wiąże się to ze zmianami w podejściu do komputerowej analizy 
danych jakościowych, wzbogacaniem jej o analizę treści i struktury lingwistycz-
nej dokumentów tekstowych. W obszarze CAQDAS towarzyszy temu zwrot me-
todologiczny w kierunku paradygmatu mixed-methods w naukach społecznych, 
a w szczególności w badaniach jakościowych (Tashakkori, Teddlie 2003). Jego 
wyrazem jest proces przechodzenia od tradycyjnej analizy danych jakościowych 
(Qualitative Analysis), przez Qualitative Content Analysis, w kierunku pogłębionej 
eksploracji danych jakościowych Text Mining wykorzystującej techniki statystycz-
ne i algorytmy z dziedziny inteligencji komputerowej7 czy przetwarzania języka 

6  Zob. strona projektowa The CAQDAS Networking Project, www.surrey.ac.uk/sociology/re-
search/researchcentres/CAQDAS/about/.

7  Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) to dziedzina badań naukowych informatyki 
na styku z neurologią, psychologią i kognitywistyką, obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewo-
lucyjne, sieci neuronowe itp. Zajmuje się tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz pro-
gramów komputerowych symulujących te zachowania. Termin wymyślił amerykański informatyk 
John McCarthy. Inteligencja komputerowa (Computational Intelligence, CI) to dziedzina nauki zaj-
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naturalnego8. Text Mining ma swe korzenie w rozwijającej się od kilkunastu lat 
metodologii Data Mining. Celem tego artykułu jest przybliżenie metodologii Data 
Mining środowisku badaczy jakościowych w Polsce oraz refleksja nad możliwo-
ściami wykorzystania eksploracji danych i odkrywania wiedzy w obszarze socjo-
logii jakościowej oraz wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych.

Data Mining. Eksploracja i odkrywanie wiedzy w danych 

Od kilkunastu lat można zaobserwować zarówno gwałtowny wzrost liczby in-
formacji gromadzonych w formie elektronicznej, jak i rozwój technologii pozyski-
wania, zapisu danych oraz ich magazynowania w postaci dużych baz danych: re-
pozytoriów, hurtowni, archiwów statystycznych, sondażowych czy dokumentów 
tekstowych. Można je spotkać w każdym obszarze życia codziennego, począwszy 
od baz danych dotyczących transakcji bankowych, informacji z kas fiskalnych, re-
jestrów użycia kart kredytowych, zestawień rozmów telefonicznych, przez sta-
tystyki urzędowe, archiwa danych statystycznych i sondażowych, aż po rejestry 
medyczne, biologiczne itp. Zjawisku temu towarzyszy rozwój technologii infor-
matycznych w zakresie przetwarzania i statystycznej analizy danych, algorytmów 
lingwistyki komputerowej czy sztucznej inteligencji. Wiąże się to z rozwojem 
metodologii w zakresie technik i algorytmów analitycznych służących modelo-
waniu procesów lub zjawisk społecznych. Kluczowe znaczenie odgrywa w tym 
rozwoju eksploracja danych (ang. Data Mining) określana także jako: drążenie 
danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych. Data Mi-
ning to podstawowy etap procesu odkrywania wiedzy w bazach danych (ang. 
Knowledge Discovery in Databases, KDD)9. Logika KDD zawiera się w sekwencji 
następujących etapów: zrozumienia danych, wyboru danych do analizy, wstęp-
nego przetworzenia danych, przekształcenia danych do analizy, przeprowadzenia 

mująca się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne za pomocą 
obliczeń. CI wykorzystuje metody matematyczne z wielu dziedzin, korzysta z inspiracji biologicz-
nych, biocybernetycznych, psychologicznych, statystycznych, matematycznych, logicznych, in-
formatycznych, inżynierskich i innych, jeśli mogą się one przydać do rozwiązywania efektywnie 
niealgorytmizowalnych problemów. W skład CI wchodzą: sieci neuronowe, logika rozmyta, algo-
rytmy genetyczne i programowanie ewolucyjne, metody uczenia maszynowego, rozpoznawania 
obiektów (pattern recognition), metody statystyki wielowymiarowej, metody optymalizacji, me-
tody modelowania niepewności – probabilistyczne, posybilistyczne itp.

8  Charakterystyka Text Mining została przedstawiona w artykule znajdującym w tej publika-
cji (Bryda, Tomanek 2014).

9  Termin ten zrodził się w obszarze badań nad sztuczną inteligencją. Data Mining jest przede 
wszystkim wykorzystywany w biznesie, stąd ostatnim etapem metodologii KDD jest zazwyczaj 
implementacja i integracja modeli analitycznych z systemami bazodanowymi.

CAQDAS, Data Mining i odkrywanie wiedzy…
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eksploracji w celu odkrycia struktury wzorców i zależności, konstruowania mo-
deli analitycznych, oceny stopnia dopasowania modeli do danych, a następnie 
oceny i interpretacji wyników pod kątem uzyskanej wiedzy. Nie ma jednoznacz-
nej, ogólnie przyjętej definicji eksploracji danych. Większość istniejących definicji 
zwraca jednak uwagę na trzy rzeczy: analizę dużych zbiorów danych (w szczegól-
ności danych zastanych), poszukiwanie struktury zależności w danych i podsumo-
wań oraz wizualizacje jako formę reprezentacji wyników. 

Dynamika KDD w różnych obszarach nauki oraz rozwój zaawansowanych tech-
nik i algorytmów drążenia danych doprowadziły do sytuacji, w której idea odkry-
wania wiedzy staje się możliwa do zastosowania na gruncie socjologii analitycznej, 
w tym socjologii jakościowej. Staje się to możliwe ponieważ rozwój oprogramowa-
nia do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (CAQDAS) idzie 
w kierunku metod mieszanych, a więc równoczesnego wykorzystywania w proce-
sie analizy danych ilościowych i jakościowych10. Są to dane ustrukturyzowane (sta-
tystyki urzędowe, dane z badań sondażowych, dane pomiarowe itp.), częściowo 
ustrukturyzowane zbiory danych tekstowych (dane z Internetu, ze stron WWW, 
publikacji elektronicznych) oraz dane nieustrukturyzowane (luźne dokumenty, 
książki, artykuły, zapiski, notatki, transkrypcje wywiadów) czy też inne rodzaje 
danych z badań jakościowych (np. zdjęcia, rysunki, filmy). Integracja tych danych 
w procesie analitycznym stanowi bogactwo informacji i źródło wiedzy o życiu spo-
łecznym. Wymaga także odpowiednich technik analitycznych, zdolnych nie tylko 
do ich przetworzenia, wydobycia zawartych informacji, lecz przede wszystkim 
ujęcia w struktury interpretowalnej wiedzy. Obecne na rynku programy do wspo-
maganej komputerowo analizy danych jakościowych pozwalają tylko w pewnym 
stopniu na tego typu analizy. Istnieje możliwość „inteligentnego uczenia się” wzor-
ców kodowania danych (Qualrus)11 czy automatycznego kodowania treści doku-
mentów tekstowych w oparciu o model klasyfikacyjny skonstruowany na bazie 
analizy słownikowej istniejącego zbioru danych tekstowych (QDA Miner)12. Roz-
wiązania te wykorzystują techniki i algorytmy analityczne właśnie z obszaru Data 
i Text Mining, a także przetwarzania języka naturalnego (NLP)13. Zanim przejdę 
do refleksji nad możliwościami zastosowania Data Mining w procesie eksploracji 

10  Doskonałym przykładem są tu metody mieszane (mixed methods).
11  Zob. strona producenta oprogramowania: www.ideaworks.com/download/qualrus/Qual-

rusManual.pdf.
12  Zob. strona producenta oprogramowania: http://provalisresearch.com/Documents/QDA-

Miner40.pdf.
13  Przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP) to dział informa-

tyki, w skład którego wchodzi teoria gramatyk i języków formalnych oraz reprezentacja wiedzy 
zawartej w tekstach. Analiza języka naturalnego dotyczy przetwarzania komputerowego tekstów 
zapisanych w języku naturalnym w celu wydobywania z nich informacji, reguł i prawidłowości, 
wzorców.
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danych i odkrywania wiedzy w obszarze wspomaganej komputerowo analizy da-
nych jakościowych, chciałbym krótko scharakteryzować proces drążenia danych 
i stojącą u jego podstaw metodologię drążenia danych CRISP.

Czym jest Data Mining? 

Data Mining, eksploracja, drążenie danych to proces analityczny, którego ce-
lem jest odkrywanie wiedzy, czyli uogólnionych reguł i prawidłowości w ustruk-
turyzowanych i nieustrukturyzowanych danych w oparciu o metody statystycz-
ne, techniki i algorytmy sztucznej inteligencji. Wiedza ta nie wynika wprost 
z danych. Jest konsekwencją określonej struktury relacji między analizowanymi 
danymi, wynikiem tego, iż to takie, a nie inne dane znalazły się w bazie. Cel eks-
ploracji nie ma ścisłego związku ze sposobem pozyskiwania danych. Może ona 
dotyczyć zarówno danych zgromadzonych w systemach bazodanowych, jak i da-
nych pozyskiwanych w toku badań empirycznych. Najczęściej odnosi się do da-
nych zastanych. Nie jest to reguła, ale cecha odróżniająca Data Mining od staty-
styki czy badań socjologicznych, w których dane są zbierane, aby odpowiedzieć 
na określone pytania badawcze. Dlatego drążenie danych często nazywane jest 
wtórną analizą danych. Data Mining ma związek z wielkością wolumenu danych14, 
mocą obliczeniową komputera czy wykorzystaniem zaawansowanych technik 
statystycznych i algorytmów sztucznej inteligencji do znajdowania ukrytych dla 
człowieka, ze względu na jego ograniczone możliwości czasowe i percepcyjne, 
związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości czy podsumowań zawartych 
w danych, które są zrozumiałe i mają moc wyjaśniającą. Zależności te stanowią 
formę reprezentacji wiedzy zawartej w danych. W procesie eksploracji specyfiku-
je się cechy badanego zjawiska tak, aby móc je ująć, w formalne reguły, strukturę 
relacji, modele15 lub wzorce. Eksploracja i modelowanie danych są więc tworze-
niem wyidealizowanej, ale użytecznej repliki realnego świata. W przypadku nauk 
społecznych modelowanie dotyczy ukazania takiej reprezentacji relacji między 

14  Jeśli wolumen jest stosunkowo niewielki, to możemy skorzystać z tradycyjnej, statystycz-
nej eksploracji danych lub jeśli mamy do czynienia z danymi jakościowymi z algorytmów anali-
tycznych dostępnych w programach CAQDAS. Kiedy jednak liczba danych rośnie, stajemy przed 
nowymi problemami. Niektóre z nich dotyczą sposobu przechowywania danych, ich jakości, stan-
daryzacji zapisu, występowania braków danych itp. Inne odnoszą się do sposobu wyznaczania 
danych do analizy, badania regularności, dynamiki zjawisk czy procesów społecznych, konstru-
owania i walidacji modeli analitycznych, weryfikacji tego, czy nie są przypadkowym odzwiercie-
dleniem jakiejś wewnętrznej rzeczywistości zbioru danych.

15  Model jest uproszczoną reprezentacją realnego procesu społecznego. Służy do redukcji 
złożoności relacji pomiędzy danymi. Model dostarcza odpowiedzi na pytania: jak coś działa, jakie 
są mechanizmy działania, jakie są prawidłowości, jakie są relacje.
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zmiennymi, która zgodnie z założeniem izomorfizmu odzwierciedla relacje mię-
dzy zmiennymi opisującymi własności świata danego procesu społecznego czy 
rzeczywistości. 

Data Mining to pojęcie, pod którym kryją się różne techniki analityczne słu-
żące odkrywaniu wiedzy w danych. Błędnym jest przekonanie, jakoby proces 
drążenia danych polegał na analizie olbrzymich ilości danych przez inteligentne 
algorytmy, które same, bez udziału człowieka, odnajdują prawidłowości czy re-
lacje. Data Mining to proces interaktywny i iteracyjny. Odkrycie związków mię-
dzy danymi wymaga użycia nie tylko zaawansowanych technologii, lecz przede 
wszystkim wiedzy eksperckiej, znajomości danych i umiejętności analitycznych 
badacza. Pozornie nieistotne wzory czy struktury relacji zawarte w danych, od-
kryte przy pomocy metod i technik eksploracji, dzięki doświadczeniu i wiedzy 
badacza mogą stać się cennymi informacjami. Stąd rzetelne drążenie danych 
wymaga wiedzy z zakresu problematyki, która jest przedmiotem Data Mining, 
umiejętności rozumienia danych oraz interpretacji związków między nimi. W pro-
cesie drążenia danych wykorzystywane są różnorodne metody i techniki poszu-
kiwania związków między zmiennymi. Wiele z nich określa się mianem algoryt-
mów „uczących się” (machine learning) lub „modelujących”. Należą do nich m.in. 
metody statystyczne (analiza regresji, analiza wielowymiarowa, algorytmy klasy-
fikacyjne i taksonomiczne, drzewa decyzyjne), sieci neuronowe, metody ewolu-
cyjne, logika rozmyta czy zbiory przybliżone. Wywodzą się ze statystyki matema-
tycznej, uczenia maszynowego czy badań nad sztuczną inteligencją. W praktyce 
wykorzystuje się także różne modele przetwarzania danych, tj. streszczanie, po-
szukiwanie asocjacji, analizę funkcjonalną, klasyfikację czy grupowanie. W ana-
lizach typu Data Mining z reguły nie stawia się hipotez a priori. „Hipotezy” po-
wstają w drodze eksploracji danych jako efekty identyfikacji systematycznych 
relacji pomiędzy zmiennymi w sytuacji, gdy natura tych relacji nie jest z góry 
określona. Drążenie danych utożsamia się więc zazwyczaj z podejściem induk-
cyjnym do odkrywania wiedzy. Data Mining może jednak czasami przyjąć logikę 
dedukcyjną w procesie analizy danych. Techniki i algorytmy analityczne mogą 
być wykorzystywane wówczas jako sposób weryfikacji modeli powstałych wcze-
śniej na etapie eksploracji danych lub istniejących i wymagających empirycznego 
sprawdzenia. W trakcie eksploracji danych znajdowana jest często bardzo duża 
liczba wzorców. W większości przypadków są to wzorce znane, mało interesują-
ce dla analityka. Problemem jest identyfikacja wzorców, które mają charakter 
nieznanej, odkrywanej wiedzy. Ocena ich wartości leży po stronie badacza. Poza 
miarami dopasowania modeli do danych czy ich użytecznością nie ma bowiem 
żadnych kryteriów obiektywnej oceny ich wartości. Wzorce są bowiem zdeter-
minowane poprzez zestawy cech czy danych oraz są efektem zastosowania okre-
ślonych technik czy algorytmów analitycznych. W praktyce duża różnorodność 
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technik i algorytmów analitycznych nie ułatwia wyboru tych, które są najtrafniej-
sze w odniesieniu do analizowanych zagadnień, dlatego powszechnie uznaje się, 
że Data Mining jest procesem interakcyjnym i iteracyjnym, w którym istotną rolę 
odgrywa badacz, jego wiedza, umiejętności i doświadczenie, a nie zaimplemen-
towane w danym programie techniki czy algorytmy analityczne. 

Data Mining różni się od statystycznej, eksploracyjnej analizy danych ilo-
ściowych (Exploratory Data Analysis, EDA). Różnica ta dotyczy celu i podejścia 
do analizy. Eksploracyjna analiza danych jest podejściem analitycznym służącym 
odkrywaniu struktury zależności między analizowanymi zmiennymi. W tym celu 
wykorzystuje się głównie proste techniki wizualizacji zależności w danych oraz 
metody statystyki opisowej. Techniki wizualizacji stosowane w EDA zapewniają 
wgląd w analizowane dane, pozwalają odkrywać ich strukturę, znajdować przy-
padki odstające i nieprawidłowości. Siła wizualizacji w EDA opiera się na wyko-
rzystywaniu, posiadanych przez każdego człowieka, naturalnych zdolności rozpo-
znawania wzorców czy regularności. Dzięki wizualizacji analityk zyskuje właściwy 
dystans do danych, pozostaje otwarty na wyłaniające się wzorce czy struktury 
zależności, skupiając się na ich zrozumieniu. Nie oznacza to jednak niemożno-
ści wykorzystywania innych technik analizy niż statystyki opisowe czy wizuali-
zacje. Drążenie danych jest raczej ukierunkowane na praktyczne zastosowania 
niż na zrozumienie istoty analizowanego zjawiska czy wykrywanie konkretnych 
związków pomiędzy rozważanymi zmiennymi. Data Mining ma bowiem silny 
związek z biznesem, w którym techniki i algorytmy analityczne wykorzystuje się 
do znajdowania rozwiązań pozwalających na dokonywanie użytecznych prognoz 
lub przewidywań. W procesie eksploracji danych i odkrywania wiedzy w polu 
biznesu wykorzystuje się często metody tzw. „czarnej skrzynki”, techniki staty-
styczne: statystyki opisowe, tabele kontyngencji, analizę czynnikową, dyskrymi-
nacyjną, hierarchiczną analizę skupień itp. albo zaawansowane techniki analizy 
tj. sieci neuronowe czy drzewa klasyfikacyjne umożliwiające generowanie pro-
gnoz, niepozwalające jednak na identyfikowanie natury zależności pomiędzy 
zmiennymi, na których opierają się prognozy. W polu nauki Data Mining znajduje 
zastosowanie w odkrywaniu struktur wiedzy zawartej w danych przez konstru-
owanie algorytmów, funkcji aproksymacyjnych, reguł indukcyjnych, tworzenie 
typologii, klasyfikacji lub generowanie struktur wielowymiarowych zależności 
między zmiennymi16. Współcześnie procesy eksploracji danych znajdują szereg 

16  Podstawą eksploracyjnej analizy danych jakościowych jest poszukiwanie podobieństw 
między danymi, kodami, fragmentami tekstu czy dokumentami. W tym celu wykorzystuje się me-
chanizmy przeszukiwania tekstu czy zakodowanych fragmentów, dokonuje porównań w tabelach 
kontyngencji, macierzach typu: kod–kod, kod–dokument czy słowo–dokument. Podobnie jak 
w tradycyjnej eksploracyjnej analizie danych istotną rolę w tym procesie odgrywają podstawowe 
wizualizacje struktury zależności między analizowanymi danymi jakościowymi.
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zastosowań w analizie danych o ruchu internetowym (analiza logów), rozpozna-
waniu sygnałów obrazu, mowy, pisma, sensu wyrazów i zdań, struktur chemicz-
nych, stanu zdrowia człowieka, wspomaganiu diagnostyki medycznej, biologii 
i badaniach genetycznych, analizie operacji bankowych, prognozowaniu wskaź-
ników ekonomicznych, pogody, plam na Słońcu, aż po zagadnienia z zakresu ko-
gniwistyki, doświadczeń psychologicznych, analizy sposobu rozumowania i kate-
goryzacji, poruszania się i planowania itp. Ważną rolę w tym zakresie pełni także 
wykorzystanie metodologii Data Mining w rozwijaniu systemów eksperckich czy 
systemów uczących się17. Zastosowanie tej metodologii w naukach społecznych, 
a w szczególności w socjologii jakościowej czy wspomaganej komputerowo ana-
lizie danych jakościowych (CAQDAS), jest naturalnym procesem rozwoju tej dzie-
dziny nauki. 

Metodologia Data Mining

Proces eksploracji, drążenia danych, przeprowadza się zazwyczaj w oparciu 
o tzw. metodologię CRISP-DM (ang. Cross Industry Standard Process for Data Mi
ning)18. Metodologię tę opisuje się jako model hierarchiczny, składający się z ze-
stawów zadań opisywanych na czterech poziomach abstrakcji od najbardziej ogól-
nego do konkretnego: na poziomie faz, zadań ogólnych, zadań szczegółowych oraz 
procedur analitycznych dotyczących bezpośrednio procesu drążenia. Każdy z nich 

17  Uczenie się oznacza autonomiczne zmiany w systemie mające na celu polepszenie jakości 
jego działania, dokonujące się na podstawie obserwacji otaczającego świata lub analizy układu 
danych. Zmiana ta polega na zdobyciu lub udoskonaleniu przez system wiedzy lub umiejętności, 
zapamiętaniu tej wiedzy lub umiejętności i wykorzystaniu jej do wykonania stawianych mu zadań. 
Rodzaj uczenia się, z którym będziemy mieć do czynienia, zależy od postaci i sposobu dostar-
czania systemowi uczącemu się jego obserwacji i doświadczeń, mechanizmu generowania jakiejś 
wiedzy na ich podstawie oraz sposobu wykorzystania tej wiedzy. Jeżeli zadaniem systemu uczą-
cego się miałoby być odpowiednie zakwalifikowanie obiektu do danej kategorii, pokazalibyśmy 
mu szereg prawidłowo zakwalifikowanych obiektów do kategorii i na tej podstawie system uzy-
skałby wiedzę potrzebną do przypisania dowolnego obiektu do odpowiedniej kategorii. Systemy 
uczące się to systemy wykorzystujące techniki i algorytmy Data Mining do poprawy jakości dzia-
łania przez zdobywanie nowych doświadczeń, które są następnie przekształcane w reprezenta-
cję wiedzy i dzięki możliwości samodzielnego wnioskowania wykorzystywane w interakcji tych 
systemów ze środowiskiem. Uczenie może odbywać się pod nadzorem analityka lub bez nadzo-
ru. Systemy uczące się znajdują zastosowanie w automatyce, ekonomii, systemach wspomagania 
decyzji, symulacjach komputerowych, zagadnieniach optymalizacyjnych, diagnostyce technicznej 
i medycznej (zob. Cichosz 2007).

18  Zob. Chapman i in. (2000) CRISP – DM 1.0. Step-by-step data mining guide, ftp://ftp.
software.ibm.com/software/analytics/spss/support/Modeler/Documentation/14/UserManual/
CRISP-DM.pdf.
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składa się z pewnej liczby ogólnych zadań odnoszących się do sytuacji, jakie wy-
stępują w trakcie eksploracji danych. Zgodnie z zasadami CRISP-DM proces drą-
żenia danych zachodzi zawsze w określonych warunkach, co oznacza, że modele 
analityczne wymagają kontekstualizacji. Rozróżnia się cztery wymiary drążenia 
danych: obszar zastosowania – konkretna dziedzina, w której przebiega projekt 
drążenia danych; typ problemu drążenia danych – opisuje rodzaj zagadnienia, któ-
rego dotyczy dany projekt analityczny; kontekst techniczny – obejmujący różne 
techniczne wyzwania pojawiające się zwykle podczas realizacji projektu oraz na-
rzędzia i techniki – wykorzystywane w procesie eksploracji danych. Metodologię 
procesu drążenia danych, po pewnych modyfikacjach, przedstawia ilustr. 1.

Ilustr. 1. Proces drążenia danych według metodologii CRISP-DM

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji metodologii CRISP-DM

Proces drążenia danych składa się z sześciu etapów. Ich kolejność nie jest jed-
nak „sztywna”. Często bowiem niezbędny jest powrót do etapów poprzednich. 
Wynik każdego z etapów decyduje o tym, który etap lub jakie zadanie zostanie 
wykonane w następnej kolejności. Strzałki wskazują najważniejsze i najczęściej 
pojawiające się zależności między etapami. Odzwierciedlają również cykliczny 
i procesualny charakter drążenia danych. Etap pierwszy dotyczy zrozumienia ce-
lów projektu analitycznego i przetworzenia tej wiedzy w definicję problemu ba-
dawczego oraz stworzenia planu działań. Etap drugi ma na celu zaznajomienie 
się z danymi, rozpoznanie problemów z ich jakością, dotarcie do pierwszych spo-
strzeżeń, podsumowań i odkrycie interesujących grup obserwacji pozwalających 
na skonstruowanie hipotez o wiedzy zawartej w danych. Na etap ten składa się 
opis danych, ich eksploracja i jakościowa weryfikacja pod kątem wykorzystania 
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w procesie drążenia i modelowania. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania: czy 
dane są kompletne, czy reprezentują wszystkie sytuacje, czy zawierają błędy, czy 
występują braki danych, jeżeli tak, to jakie są to braki, gdzie i jak mamy z nimi 
do czynienia, jak sobie z nimi radzić itp. Etap trzeci odnosi się do przygotowania 
danych do budowania modeli analitycznych. Na tym etapie dokonujemy wybo-
ru danych, które mają być uwzględnione w analizie i modelowaniu. Do analizy 
wybiera się „wyczyszczone dane”. Istotne znaczenie na tym etapie mają również 
operacje służące tzw. tworzeniu danych, a więc kodowanie i przekształcenia, do-
dawanie nowych czy rekodowanie już istniejących danych. Przygotowanie da-
nych to także integracja danych ilościowych i jakościowych. W procesie integracji 
zawiera się agregacja danych tj. łączenie informacji pochodzących z różnych zbio-
rów danych. Ostatnie trzy etapy to modelowanie danych w oparciu o wybrane 
algorytmy analityczne, ocena dopasowania modelu do danych i wdrożenie, je-
śli projekt ma na celu użyteczność praktyczną modelu. Data Mining nie kończy 
się w momencie skonstruowania modelu analitycznego, ewaluacji czy jego apli-
kacji. Efekty drążenia danych oraz to, czego nauczymy się w trakcie eksploracji 
danych i budowania modeli analitycznych, przynoszą nowe pytania i problemy 
badawcze. Doświadczenie w realizacji projektów Data Mining w sferze biznesu 
i praktyka analityczna uczy, że tworzenie modeli analitycznych wspomagających 
wyjaśnianie naukowe wymaga poświęcenia ok. 80% czasu na trzy pierwsze eta-
py: zrozumienie uwarunkowań problemu badawczego w procesie eksploracji da-
nych, zrozumienie danych (ich treści i relacji między nimi), a także odpowiednie 
ich przygotowanie do modelowania. Te trzy etapy decydują o jakości procesu 
drążenia danych i wyniku modelowania.

Z metodologicznego punktu widzenia w procesie drążenia danych i budowa-
nia modeli analitycznych dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania 
analitycznego badacz społeczny otrzymuje dwojakiego rodzaju wsparcie: pasyw-
ne i aktywne. Wsparcie pasywne ma miejsce wtedy, gdy sformułował on wstęp-
nie hipotezę badawczą lub rozpoczął poszukiwanie prawidłowości występujących 
w danych i wykorzystuje swoje doświadczenie oraz wiedzę w procesie ich anali-
zy. Wykorzystując odpowiednie oprogramowanie, badacz może przeglądać dane, 
dokonywać na nich operacji, przedstawiać je w formie graficznej – w postaci ta-
bel i różnego rodzaju wykresów. Może także wyliczać różne statystyki i testować 
postawione hipotezy, badając zaobserwowane związki między danymi. W przy-
padku technik aktywnego wsparcia użytkownik również jest inicjatorem procesu 
Data Mining i decyduje o jego przebiegu. Jednak rola, jaką w procesie analizy 
odgrywa komputer, jest znacznie ważniejsza niż poprzednio. To on samodzielnie 
identyfikuje prawidłowości i związki, jakie tkwią w danych. Jeśli chcemy zbudo-
wać model analityczny zjawiska lub procesu społecznego, możemy skorzystać 
z bogatego zestawu technik aktywnego wsparcia – uczących się i modelujących. 
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Wiele technik modelowania opiera się na statystyce i sztucznej inteligencji. 
Techniki te można podzielić ze względu na podejście do modelowania na: pre-
dykcyjne, grupujące (segmentacyjne) i asocjacyjne. W modelowaniu predykcyj-
nym, nazywanym także nadzorowaną techniką uczenia się, dane są stosowane 
do przewidywania wartości zmiennych wynikowych. Najczęściej stosowane to: 
sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, regresja liniowa i regresja logistyczna. Me-
tody grupowania, segmentacji, nazywane nienadzorowanymi technikami uczenia 
się, nie mają z góry założonej zmiennej wynikowej. Celem technik segmentacji 
jest próba wydzielenia zbiorów składających się z jednostek o podobnych warto-
ściach zmiennych źródłowych. Najczęściej stosowane to: sieci Kohonena, metoda 
k-średnich i metoda dwustopniowa. Techniki asocjacyjne nazywane są uogólnio-
nym modelowaniem predykcyjnym. Zmienne ze zbioru danych są wykorzystywa-
ne jako zmienne źródłowe i wynikowe jednocześnie. Reguły asocjacyjne usiłują 
powiązać określone skutki z zestawem przyczyn. 

Metody i techniki eksploracji danych

Różnorodność metod i technik eksploracji danych wywodzących się z róż-
nych dyscyplin badawczych utrudnia identyfikację tych, które wydają się najbar-
dziej odpowiednie w zakresie analizy danych. Można je, jak wskazuje Tadeusz 
Morzy (2013), sklasyfikować ze względu na: charakterystykę (metody opisowe 
i metody predykcyjne); cel eksploracji (odkrywanie asocjacji, klasyfikacja i pre-
dykcja, grupowanie, analiza sekwencji i przebiegów czasowych, eksploracja: 
tekstu i danych semistrukturalnych, WWW, grafów i sieci społecznościowych, 
danych multimedialnych i przestrzennych itp.); typy eksplorowanych danych 
(płaskie pliki danych, relacyjne bazy danych, a także wraz z rozwojem narzędzi 
do generowania i przechowywania danych oraz technologii eksploracji dane mul-
timedialne – zdjęcia, filmy, muzyka, tekstowe i semistrukturalne, przestrzenne 
– mapy, grafy, struktury chemiczne, sieci społecznościowe itd.) oraz typy odkry-
wanych wzorców. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym sposobem ich 
rozróżnienia jest klasyfikacja ze względu na cel analityczny samej eksploracji da-
nych. W praktyce proces drążenia danych odnosi się do trzech rodzajów działań: 
opisu, przewidywania oraz odkrywania wzorców i reguł w zbiorze danych. Opis 
danych pozwala na charakterystykę zależności i ich graficzną reprezentację. Ma 
na celu poszukiwanie wzorców i trendów znajdujących się w analizowanym zbio-
rze danych. Wzorce te muszą być przejrzyste dla badacza tak, aby można je było 
intuicyjnie i sensownie interpretować. Efektem opisu danych są modele anali-
tyczne: grupujące obserwacje ze względu na podobieństwo cech czy opisujące 
związki między zmiennymi. 
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Grupowanie (ang. clustering) oznacza łączenie ze sobą obiektów, obserwa-
cji czy respondentów w klasy. Grupa jest zbiorem obserwacji podobnych do sie-
bie nawzajem pod względem określonych cech, a niepodobnych do innych grup. 
W grupowaniu nie chodzi o oszacowanie czy przewidywanie wartości zmiennej, 
lecz o podzielenie zbioru danych na homogeniczne podgrupy lub grupy. W mo-
delach grupujących podobieństwo obserwacji wewnątrz grup jest maksymalizo-
wane, a podobieństwo do obserwacji spoza grupy – minimalizowane. W modelu 
opartym na grupowaniu nie występuje zmienna zależna. Grupowanie opiera się 
tylko na wybranych zmiennych niezależnych. Przykładem grupowania są różne 
segmentacje psychograficzne lub socjodemograficzne stylu życia, jak również 
segmentacje stosowane w naukach biologicznych, np. grupowanie ekspresji ge-
nów pod względem podobnych zachowań. Grupowanie stanowi krok wstępny 
do procesu eksploracji danych z grupami wynikowymi używanymi jako dane wej-
ściowe w technikach modelowania lub jako kategorie zmiennej zależnej w budo-
waniu modeli klasyfikacyjnych. Do popularnych technik eksploracji danych w tym 
zakresie zalicza się algorytm k-średnich, dwustopniowe grupowanie, analizę 
głównych składowych, hierarchiczną analizę skupień, skalowanie wielowymiaro-
we, analizę korespondencji czy samoorganizujące się sieci Kohonena. Algorytmy 
te można także stosować w odniesieniu do tradycyjnych danych jakościowych, 
konstruując np. koszyki semantyczne (zestawy synonimów, antonimów czy słów 
kluczowych) w analizie treści.

Kolejny rodzaj działań w zakresie eksploracji danych odnosi się do budo-
wania modeli analitycznych, których celem jest klasyfikacja lub przewidywanie 
wartości danej zmiennej na podstawie innych zmiennych niezależnych. Proces 
podziału rzeczy, zachowań, obiektów, słów czy obrazów na klasy, grupy, kate-
gorie to jedna z podstawowych czynności poznawczych człowieka ułatwiająca 
poruszanie się w złożonym świecie życia codziennego. Dystynkcja jest ściśle zwią-
zana z myśleniem, postrzeganiem, uczeniem się i działaniem. Stąd w wymiarze 
epistemologicznym klasyfikacja nie tylko umożliwia zrozumienie rzeczywistości 
na drodze redukcji entropii w bazie danych, ale i stanowi narzędzie odkrywania 
zależności między danymi czy konstruowania teorii naukowych. Podstawą kla-
syfikacji jest uzyskanie jednorodnego zbioru danych, w odniesieniu do którego 
łatwiej wyróżnić cechy systematyczne. Dotyczy to redukcji dużej liczby obiek-
tów do kilku kluczowych kategorii w celu ujawnienia struktur w istniejących da-
nych. W zależności od rodzaju danych klasyfikację dzieli się na wzorcową (zna-
na jest częściowa charakterystyka klas) oraz bezwzorcową, zwaną taksonomią 
(celem jest dopiero odkrycie struktury klas). W eksploracji danych klasyfikację 
wzorcową określa się również jako uczenie z nauczycielem (nadzorowane), zaś 
bezwzorcową jako uczenie bez nauczyciela (nienadzorowane). Uczenie nadzo-
rowane polega na analizie zbioru danych liczbowych lub tekstowych, których 
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przynależności do klas są znane (np. poprzez istniejące słowniki) i konstruowa-
niu modeli dla każdej z klas, opierając się na charakterystyce posiadanych da-
nych. Wynikiem tej klasyfikacji są drzewa decyzyjne lub zbiór reguł decyzyjnych, 
które są wykorzystane zarówno w celu lepszego zrozumienia własności każdej, 
wyróżnionej klasy, jak i zgodnie z danym modelem określenia przynależności kla-
sowej nowych obiektów. Uczenie nienadzorowane dotyczy sytuacji, gdy nie ma 
informacji o cechach istniejącego wzorca, a wybrane techniki analityczne wspo-
magają znalezienie reguł klasyfikacyjnych jedynie na podstawie dostępnych da-
nych. W celu zwiększenia precyzji klasyfikacji stosuje się podział zbioru danych 
na uczący i testowy. W pierwszym kroku buduje się model analityczny na zbiorze 
uczącym, a później weryfikuje się jego skuteczność na zbiorze testowym, porów-
nując wyniki przed i po wprowadzeniu nowych danych do modelu. W ten sposób 
powstaje model, który jest rozwijany i udoskonalany wraz z pojawianiem się no-
wych danych. Przewidywanie (predykcja) jest podobne do klasyfikacji, ale jego 
wynik odnosi się do przyszłości. Model predykcyjny budowany jest na danych 
historycznych lub teraźniejszych, a jego wartością jest przewidywanie wystąpie-
nia określonych zdarzeń, słów czy wartości zmiennych w analizowanym zbiorze 
danych. W budowaniu modelu klasyfikacyjnego czy predykcyjnego podstawową 
zasadą jest triangulacja technik analitycznych, której celem jest wybór najlepiej 
dopasowanego do danych modelu. Do najczęściej stosowanych technik klasyfika-
cji danych w obszarze Data Mining zalicza się: regresję liniową, regresję logistycz-
ną, analizę dyskryminacyjną, drzewa decyzyjne (C5.0, CART, CHAID, QUEST), sieci 
neuronowe czy algorytmy genetyczne.

Ostatni rodzaj działań w obszarze Data Mining to odkrywanie wzorców i reguł in-
dukcyjnych. Odkrywanie reguł to proces szukania złożonych zależności asocjacyjnych 
lub korelacji pomiędzy cechami w obrębie zestawu analizowanych danych19. Reguły 
asocjacyjne przybierają postać „Jeżeli poprzednik, to następnik”. Na przykład reguła 
przedstawiona w taki sposób X => Y jest interpretowana jako sytuacja, w której ele-
menty spełniające X, spełniają również Y. Oprócz tego dla każdej reguły stosuje się 

19  Zależności między zmiennymi, obiektami lub zdarzeniami mają charakter indukcyjny. Po-
tocznie poprzez pojęcie indukcji rozumiemy przechodzenie od wielu drobnych faktów do jednego 
prawa ogólnego, opisującego je wszystkie. Uczenie się na podstawie wnioskowania indukcyjnego 
oznacza wygenerowanie na podstawie analizy danych empirycznych hipotezy indukcyjnej stano-
wiącej ogólny obraz dotyczący relacji zawartych w danych. Uzyskana w ten sposób wiedza (hipo-
teza indukcyjna) może być później stosowana do wnioskowania dedukcyjnego. W Data Mining 
mamy więc dwa rodzaje wnioskowania: indukcyjne (służące odkrywaniu wiedzy) i dedukcyjne 
(służące jej weryfikowaniu). W praktyce mamy zwykle do czynienia z danymi zorganizowanymi 
w rekordach opisanych przez odpowiednio dobrany zestaw atrybutów. Wnioskowanie indukcyj-
ne polega na odnalezieniu zależności między tymi atrybutami, a wnioskowanie dedukcyjne pole-
ga na zastosowaniu znalezionych hipotez do sprawdzania poprawności lub przewidywania przy-
szłych wartości nowych rekordów lub atrybutów.
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miarę wsparcia (pokrycia) oraz miarę dokładności (ufności). Załóżmy, że w analizo-
wanym zbiorze danych we wczesnej analizie eksploracyjnej dokonaliśmy klasyfika-
cji obserwacji pod względem postaw obywatelskich oraz wyróżniliśmy regułę „jeśli 
zaufanie do innych (X), to działanie na rzecz społeczności lokalnej (Y)”. Wsparcie dla 
tej reguły X => Y będzie liczone jako stosunek liczby obserwacji zawierających X i Y 
wobec całkowitej liczby obserwacji w badanej grupie osób (prawdopodobieństwo 
zajścia X i Y). Natomiast ufność dla danej reguły X => Y jest miarą dokładności reguły, 
określoną jako stosunek liczby obserwacji zawierających jednocześnie X i Y, do liczby 
obserwacji zawierających tylko X. Badacz może więc preferować reguły, które mają 
duże wsparcie lub dużą ufność. W praktyce kierujemy się jednak uzyskaniem wyso-
kich wartości dla obu tych miar. Mocne reguły asocjacyjne to te, dla których wspar-
cie i ufność są wyższe niż przyjęte w modelu wartości graniczne. Aby dana reguła 
miała sens, istotna jest weryfikacja częstości jej występowania w zbiorze danych. 
Do najczęściej używanych algorytmów indukcyjnych w drążeniu danych zalicza się 
algorytmy asocjacyjne APRIORI, GRI, CARMA20. Ich zaletą jest to, że odnoszą się za-
równo do zmiennych ilościowych, jak i jakościowych. W procesie drążenia danych 
reguły indukcyjne znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Począwszy od wykrywa-
nia fałszerstw lub nadużyć w transakcjach finansowych, bankowych, poprzez ana-
lizę danych sprzedaży bezpośredniej przy podejmowaniu decyzji marketingowych, 
aż do poszukiwania związków między zachowaniami podmiotów i instytucji w ob-
szarze bezpieczeństwa państwa – przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. 
W nauce astronomia wykorzystuje reguły indukcyjne do poszukiwań nieznanych 
gwiazd lub galaktyk, a medycyna, biologia czy genetyka molekularna – do znajdowa-
nia powiązań między genami na poziomie cząsteczkowym21. 

CAQDAS. Od eksploracji do odkrywania wiedzy w danych jakościowych 

Po scharakteryzowaniu metodologii oraz technik drążenia danych „w ob-
szarze big data” chciałbym powrócić do wskazanej we wstępie tego artykułu 
relacji między Data/Text Mining a wspomaganą komputerowo analizą danych 

20  Wyszukiwanie reguł asocjacyjnych w danych jest jednym z podstawowych zagadnień w ra-
mach odkrywania wiedzy. Zagadnienie odkrywania reguł asocjacyjnych zostało po raz pierwszy 
przedstawione przez Agrawala i in. (1993, 1994). Z roku 1994 pochodzi wspomniany powyżej al-
gorytm Apriori.

21  W dziedzinie Data Mining mogą być prowadzone także zaawansowane analizy czasowe 
uwzględniające zmienność zjawisk. Polegają one na badaniu obszernych zestawów danych w per-
spektywie czasowej celem odnajdywania prawidłowości, poszukiwania podobnych sekwencji 
i wydobywania z nich wzorców, badania okresów wystąpień tychże sekwencji, a także czynników 
mających wpływ na ich wystąpienie oraz odstępstw od znalezionych reguł.
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jakościowych, poszukując odpowiedzi na następujące pytania: Co metodologia 
Data Mining oferuje socjologii jakościowej? Jaki jest związek między Data Mining, 
a CAQDAS? Jakie są możliwości wykorzystywania algorytmów i technik analitycz-
nych Data Mining w środowisku CAQDAS? Czy uprawianie analizy danych jako-
ściowych przy wsparciu Data Mining ma sens? 

Jeśli przyjmiemy, że podstawowym celem socjologii jest dostarczanie ugrun-
towanej empirycznie oraz dającej się zweryfikować wiedzy o zjawiskach, mecha-
nizmach procesach społecznych, to odpowiedź na te pytania jest jednoznacz-
na. Wiedza socjologiczna służy zrozumieniu, wyjaśnianiu oraz przewidywaniu, 
a więc wykorzystanie nowych podejść metodologicznych czy technik analitycz-
nych jest jak najbardziej uzasadnione. Wraz z rozwojem socjologii jakościowej 
rozwija się jej metodologia, techniki prowadzenia badań empirycznych, proce-
dury analizy danych oraz sposoby wnioskowania. Pojawienie się w programach 
CAQDAS zaawansowanych algorytmów i technik drążenia danych22 jest konse-
kwencją lawinowego wzrostu elektronicznych baz, repozytoriów czy hurtowni 
danych tekstowych, możliwości ich archiwizowania oraz kompleksowego prze-
twarzania i analizy. W obszarze CAQDAS towarzyszy temu zjawisku obserwowa-
ny od kilku lat zwrot metodologiczny w kierunku paradygmatu mixed-methods 
w naukach społecznych, a w szczególności badaniach jakościowych (Tashakkori, 
Teddlie 2003). Jego wyrazem jest implementacja wielowymiarowych technik sta-
tystycznych, algorytmów czy innych funkcjonalności z dziedziny inteligencji kom-
puterowej i przetwarzania języka naturalnego w specjalistycznych programach 
do wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych tj. QDA Miner, 
Qualrus czy T-Lab23. W programach tych znajdujemy szereg zaawansowanych 
rozwiązań wspomagających tradycyjną analizę danych tekstowych tj.: analiza te-
matyczna, korespondencji, asocjacji semantycznych, kontekstualna, leksykalna, 
a także umożliwiających modelowanie semantyczne, klasyfikację czy kategoryza-
cję. Wszystkie te rozwiązania opierają się właśnie na dynamicznie rozwijającej się 
metodologii eksploracji i odkrywania wiedzy w danych.

CAQDAS a proces ewolucji analizy danych jakościowych 

Rozwój CAQDAS w kierunku wykorzystania zaawansowanych metod eksplo-
racji i odkrywania wiedzy w danych (głównie tekstowych) jest możliwy nie tylko 
dzięki zastosowaniu nowych technologii informatycznych, lecz przede wszystkim 

22  Mam tu na myśli przede wszystkim algorytmy i techniki analityczne z obszaru Text Data 
Mining (krótko Text Mining). Charakterystyka tego podejścia została przedstawiona w artykule 
Bryda, Tomanek (2014). 

23  Zob. strona producenta oprogramowania T-lab, http://tlab.it/en/presentation.php.

CAQDAS, Data Mining i odkrywanie wiedzy…



30

dzięki ewolucji metodologii i technik analizy danych jakościowych, w szczególno-
ści w obszarze danych tekstowych. Ewolucyjny charakter tych zmian odzwiercie-
dlają cztery strategie prowadzenia wspomaganej komputerowo analizy danych 
jakościowych: 

1. Metody tradycyjne (Qualitative Data Analysis) (zob. Lewins, Silver 2007)24:
– etnografia/netnografia/etnometodologia, 
– analiza ramowa/konwersacyjna/narracyjna/dyskursu,
– teoria ugruntowana,
– studia przypadków,

2. Analiza zawartości/treści (zob. Krippendorf 2004; Schreier 2012); 
– ilościowa analiza zawartości/treści (Quantitative Content Analysis),
– jakościowa Analiza zawartości/treści (Qualitative Content Analysis),

3. Metody mieszane (Mixed Methods) (zob. Johnson, Onwuegbuzie 2004);
4. Metody i techniki Data/Text Mining (w tym algorytmy przetwarzania 

języka naturalnego) (zob. Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth 1996; Han, Kamber 
2006).

Rdzeń współczesnej analizy danych jakościowych stanowi nieodłącznie 
teoria ugruntowana, której procedury były od początku implementowane 
w programach CAQDAS. Wytyczyła ona nie tylko wzorce przeprowadzania 
analiz jakościowych (zob. Fielding, Lee 1993; Fielding, Lee 1998; Fielding 2012; 
Bryda 2014), ale jej założenia metodologiczne stały u podstaw rozwoju wie-
lu obecnych funkcjonalności narzędzi CAQDAS. Jeśli jednak dokonamy analizy 
pojawiania się nowych funkcjonalności w programach CAQDAS na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat, to zobaczymy, że rozwój wspomaganej komputerowo 
analizy danych jakościowych w kierunku Data czy Text Mining nie byłby możli-
wy bez rozwoju ilościowej i jakościowej analizy treści oraz metod mieszanych 
(mixed methods). Szczególne znaczenie ma tu ilościowa i jakościowa analiza za-
wartości/treści, której procedury analityczne odnajdujemy w metodologii eks-
ploracji danych tekstowych i odkrywaniu wiedzy (Data i Text Mining). Od po-
łowy XX w. analiza treści jest definiowana jako systematyczna technika opisu 
danych tekstowych i redukcji semantycznej ich znaczenia dokonywanej w pro-
cesie kodowania (Berelson 1952; Weber 1990; Krippendorf 2004). W przeci-
wieństwie do tego Holsti przedstawia szeroką definicję analizy zawartości jako 
dowolnej techniki wnioskowania opartej na obiektywnych i systematycznych 
identyfikacjach określonych cech przekazów zawartych w danych tekstowych 
(Holsti 1969: 4). Nie ogranicza tym samym analizy treści tylko do dziedziny ana-
lizy tekstu, ale wskazuje, że podejście to może być stosowane z powodzeniem 

24  Zob. także strona projektu Online QDA, http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/what_is_
qda.php.
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w innych dziedzinach, np. analizie obrazów, jednak z zastrzeżeniem dotyczącym 
jej stosowalności tylko do danych, które są trwałe w naturze. Analiza treści 
występuje w dwóch odmianach ilościowej (Quantitative Content Analysis) i ja-
kościowej (Qualtitative Content Analysis), określanej również jako analiza te-
matyczna (Thematic Analysis) (Saldana 2013; Guest, MacQueen, Namey 2012). 
Pierwsza bywa określana jako podejście typu concept-driven wykorzystujące 
słowniki klasyfikacyjne w procesie analizy. Druga zaś nazywana jest jako podej-
ście typu data-driven, co przybliża ją do logiki teorii ugruntowanej. Ilościowa 
analiza treści sformułowana przez Berelsona jest techniką służącą do obiek-
tywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej zawartości komunika-
tów (dokumentów tekstowych). Definicja ta jest kłopotliwa dla badacza jako-
ściowego, ponieważ ogranicza się tylko do jawnej zawartości przekazów, bez 
uwzględniania ukrytej treści sensu, intencji czy społecznych reakcji, które tekst 
może wywoływać. Kładzie nacisk na podejście kwantytatywne w analizie da-
nych tekstowych. Traktowaniu analizy treści jako metody ilościowej sprzeciwił 
się Kracauer (1952). Podkreślając jakościowy charakter tej metody, wskazuje, 
że analiza treści powinna sięgać w strukturę sensu wypowiedzi, dokumentu 
tekstowego. Znaczenie jest bowiem często skomplikowane, holistyczne i zależ-
ne od kontekstu, nie zawsze oczywiste i jasne na pierwszy rzut oka. Czasami 
konieczne jest, aby przeczytać tekst bardziej szczegółowo, by określić jego zna-
czenie. Niektóre aspekty znaczenia mogą pojawić się tylko raz w tekście. Nie 
oznacza to jednak, że są one mniej ważne niż te wymieniane częściej. Akcentu-
jąc jakościowy charakter analizy treści, Kracauer zwraca uwagę, że nie powinna 
ograniczać się ona jedynie do analizowania tego, co widoczne czy zliczania czę-
stotliwości słów25. Współcześnie, niezależnie od powyższych kontrowersji od-
nośnie sposobu rozumienia analizy treści, zgodnie z logiką metod mieszanych 
i logiką rozwoju narzędzi CAQDAS, algorytmów i technik analitycznych oraz 
technik przetwarzania języka naturalnego zawartość dokumentów tekstowych 
może być analizowana na dwóch poziomach: opisowym (analiza tego, co zosta-
ło powiedziane) i interpretacyjnym (analiza tego, jak to zostało powiedziane). 
Innymi słowy ilościowa analiza treści powinna poprzedzać analizę jakościową 

25  Podejście to podjął George (1959) w analizie wojennej propagandy. Jego zdaniem ana-
liza treści propagandy wymaga analizowania strategii, co zwykle przejawia się w pojedynczych 
wystąpieniach pewnej frazy lub słowa w całym tekście (a nie w częstotliwości tych wystąpień). 
W rzeczywistości stosował określenie nie-częstotliwości fraz czy słów kluczowych jako wskaźnika 
jakościowej odmiany analizy treści. Określenie to opisuje wymiary niekwantytatywne, niestaty-
styczne w analizie treści, podkreślając obecność lub nieobecność pewnych wartości cechy lub 
zespołu cech wskaźnikowych w trakcie wnioskowania opartego na danej hipotezie (George 1959: 
8). Podobnie jak Kracauer czy później Holsti (1969) podkreśla wartość jakościowej analizy treści 
opartej na eksploracji i odkrywaniu znaczeń.
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w procesie odkrywania wiedzy (sensu) ukrytej w treści dokumentów teksto-
wych. Można więc przyjąć, że proces rozwoju wspomaganej komputerowo 
analizy danych jakościowych od tradycyjnej analizy (Qualitative Data Analysis) 
opartej przede wszystkim na teorii ugruntowanej w kierunku eksploracji da-
nych i odkrywania wiedzy nie byłby możliwy bez osiągnięć, jakie niesie ze sobą 
analiza treści. Data Mining w analizie danych jakościowych oferuje nie tylko 
nowe spojrzenie na proces analityczny, lecz przede wszystkim umożliwia mo-
delowanie procesów społecznych dzięki nieograniczonej liczbie apppendowa-
nych zbiorów danych tekstowych. Data czy szerzej Text Mining to w zasadzie 
analiza treści w nieograniczonej skali wykorzystująca nowe algorytmy i tech-
niki analityczne oraz metody uczenia maszynowego. Stąd wypracowane przez 
nie procedury metodologiczne stoją u podstaw rozwoju algorytmów i technik 
analitycznych Data, Text Mining w programach CAQDAS (zob. Ho Yu, Jannasch-
-Pennell, DiGangi 2011).

Data Mining w procesie analizy danych jakościowych 

Rozwój zaawansowanych metod analitycznych – takich jak Data czy szerzej 
Text Mining – jest z pewnością dużym krokiem naprzód. Należy jednak pamiętać, 
że nie ma jednej metody, która rozwiązuje wszystkie lub chociaż większość pro-
blemów analitycznych lub badawczych, co doskonale widać na gruncie socjolo-
gii jakościowej. Porównanie metodologii Data czy Text Mining oraz metodologii 
badań jakościowych w socjologii pozwala uznać te podejścia za logicznie kompa-
tybilne, zarówno ze względu na komplementarność w podejściu do danych, jak 
i na etapy bądź procedury analityczne. Widoczne jest podobieństwo pomiędzy 
logiką metodologii teorii ugruntowanej a logiką metodologii procesu eksplora-
cji danych i odkrywania wiedzy. Konstruowanie czy rozwijanie teorii ugruntowa-
nej przebiega – podobnie jak w metodologii Data Mining – od danych do mo-
delu koncepcyjnego, wyjaśniającego. W teorii ugruntowanej odkrywanie wiedzy 
w analizowanych danych to etap generowania teorii substancjalnej. Model anali-
tyczny, który powstaje na tym etapie, odnosi się jednak do jakiejś kategorii cen-
tralnej, podobnie jak teoria. W przypadku metodologii Data Mining „znika” poję-
cie kategorii centralnej. Nacisk jest tu raczej położony na rekonstrukcję struktury 
głębokiej zawartej w danych jakościowych, której przejawami mogą być np. od-
kryte w trakcie analizy reguły indukcyjne, wzorce zależności, modele procesów 
społecznych. Budowanie modeli analitycznych w oparciu o metody i techniki 
Data Mining wymaga od badaczy społecznych logiki i systematycznych działań, 
ciągłego sprawdzania etapów pośrednich, bycia świadomym na każdym etapie 
procesu generowania „teorii z danych”. Zgodnie z logiką i metodologią drążenia 
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danych (CRISP DM) wspomagany komputerowo proces eksploracji i odkrywania 
wiedzy w danych jakościowych/tekstowych da się opisać przez wyodrębnienie 
takich etapów, jak26:

1. Zrozumienie celu analitycznego i problemu eksploracji danych: 
– wstępny wybór metod/-y i technik/-i eksploracji danych;
– przygotowanie danych do analizy i modelowania;
– ocena jakości danych jakościowych;
– integracja danych z różnych źródeł (baza danych);
– transformacje i przekształcania, redukcja wolumenu danych; 
– preprocessing (tekstowy, lingwistyczny) i wstępne przetwarzanie danych;
– proste i złożone wyszukiwanie treści w dokumentach;
– kodowanie danych i linkowanie treści w dokumentach;

2. Analiza danych (ilościowa i jakościowa):
– analiza frekwencyjna występowania słów kluczowych i fraz;
– eksploracja (drążenie) danych/analizy tabelaryczne i opisowe;
– implementacja, budowanie i rozwijanie słowników semantycznych, 

klasyfikacyjnych; 
– podział zbioru danych na uczące i testowe;

3. Modelowanie, predykcja i odkrywanie wiedzy: 
– klasyfikacja z wykorzystaniem słowników/konstruowanie typologii;
– modelowanie z wykorzystaniem technik statystycznych, algorytmów 

indukcyjnych lub sieci neuronowych;
– diagnostyka różnych modeli poznawczych (dopasowanie do danych);
– wizualizacja zależności, reguł czy odkrytych wzorców/konstruowanie 

map kognitywnych;
4. Ewaluacja modeli poznawczych, zależności, reguł czy odkrytych wzorców:

– walidacja modeli na zbiorach/z danych testowych;
– interpretacja wyników analizy i oceny wartości odkrytej wiedzy.

W tak ujętym procesie analizy danych jakościowych punktem wyjścia, zgod-
nie z metodologią badań społecznych, jest problem badawczy. Następne kro-
ki to integracja i przygotowanie danych do analizy. Kolejny etap to budowanie 
na zbiorze danych uczących modeli analitycznych oraz ich walidacja na danych 
testowych pod kątem poprawności metodologicznej, analitycznej i interpreta-
cyjnej w odniesieniu do wyjściowego problemu badawczego. Gotowe modele 
analityczne można weryfikować także poprzez „zasilanie modeli analitycznych” 
nowymi danymi zastanymi lub wywołanymi w trakcie kolejnych badań tereno-
wych. Proces ten ma charakter iteracyjny i opiera się na ciągłej interakcji między 

26  Proces odkrywania wiedzy w bazach danych (Knowledge Discovery in Databases – KDD) 
składa się z pięciu etapów: selekcji, preprocessingu, transformacji, data mining oraz interpretacji/
ewaluacji.
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danymi, na bazie których powstał model wyjaśniający, a danymi pojawiającymi 
się podczas kolejnych cykli badań. Skonstruowany indukcyjnie model analityczny 
podlega więc ciągłej weryfikacji w zależności od nowych danych lub pojawiają-
cych się nowych cech, które nie występowały wcześniej w modelu. Iteracyjność 
tego procesu można również odnieść do ciągłej interakcji między wnioskowa-
niem indukcyjnym i hipotetyczno-dedukcyjnym stosowanym w podejściu mixed 
methods. Punktem wyjścia jest rozumowanie indukcyjne w analizie oparte na al-
gorytmach i technikach analitycznych służących eksploracji danych. W procesie 
tym generowane są hipotezy pobocze, które mogą być z kolei testowane w kolej-
nych cyklach badań i analiz socjologicznych. Rozumowanie dedukcyjne pojawia 
się wtedy, gdy gotowe są modele analityczne. W socjologii jakościowej proces 
ten sprzyja ciągłej weryfikacji rozproszonej wiedzy, ale przede wszystkim po-
zwala na swoiste novum w obszarze wspomaganej komputerowo analizy danych 
– eksperymentowanie z aposteriorycznymi modelami rzeczywistości społecznej, 
wygenerowanymi w toku analizy danych jakościowych/tekstowych.

W dziedzinie Data Mining funkcjonuje kilka prawd i nieporozumień doty-
czących analizy danych z wykorzystaniem tej metodologii. Po pierwsze uważa 
się, że proces drążenia danych wymaga sztucznej inteligencji. I tak, i nie. Pomi-
mo że wiele programów używa sieci neuronowych, które uznawane są za jedną 
z metod sztucznej inteligencji, to ich użytkownik, badacz społeczny, nie musi znać 
szczegółów funkcjonowania metod sztucznej inteligencji. Wyniki ich stosowania 
są całkowicie przezroczyste. Ważne jest, że badacz posiada pewien model do wy-
korzystania, model wyjaśniający relacje w danych. Po drugie uważa się, że pro-
ces eksploracji danych jest bardzo trudny. Skomplikowane są jedynie algorytmy 
analityczne, a coraz nowsze narzędzia, z odpowiednim interfejsem użytkownika, 
pozwalają na łatwe ich użycie. Po trzecie uznaje się, co jest faktem, że proces 
przygotowania danych do analiz Data Mining jest bardzo złożony. Szacuje się, 
że zajmuje ok. 80% całkowitego czasu samej analizy. Dane muszą być przeczysz-
czone, zintegrowane oraz dobrze zorganizowane tak, aby można było uzyskać 
właściwy model wyjściowy. Po czwarte zastosowanie metod i technik Data Mi-
ning wymaga posiadania hurtowni danych. Faktem jest, że Data Mining pozwala 
pracować bardziej inteligentnie z danymi składowanymi w hurtowniach danych. 
Okazuje się jednak, że wiele programów służących do eksploracji danych daje za-
dowalające wyniki w systemach bez hurtowni danych. Nawet wtedy, gdy mamy 
do czynienia z ogromną liczbą danych, to cel badań określa zakres wykorzysty-
wanych danych lub ich próbkę. Tylko nieliczne programy wymagają używania 
wszystkich posiadanych danych. Najpierw należy się upewnić, co chcemy osią-
gnąć, zanim zaczniemy czasochłonny proces eksploracji danych. Kolejnym nie-
porozumieniem jest kwestia posiadanego sprzętu i mocy obliczeniowej. Chociaż 
sprzęt ma istotne znaczenie dla szybkości wykonywanych analiz, to wiele aplikacji 
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Data Mining można uruchomić na dobrze wyposażonym komputerze stacjonar-
nym lub laptopie. Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na to, że nie ma 
żadnych automatycznych narzędzi Data Mining, które na poczekaniu i w mecha-
niczny sposób rozwiązują problemy badawcze czy generują wzorce lub mode-
le analityczne. Data Mining to proces ciągłej analizy danych, wymagający stałe-
go zaangażowania i kontroli badacza jakościowego. Nawet jeśli w modelowaniu 
danych jakościowych (tekstowych) użyjemy różnych nienadzorowanych technik 
uczenia, to na każdym etapie procesu drążenia danych wymagana jest obecność 
człowieka. Analityk – badacz jakościowy musi kontrolować sposób przygotowa-
nego modelu wyjaśniającego, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się nowe dane. 
Musi pamiętać, że proces eksploracji i odkrywania wiedzy w danych, dzięki za-
stosowaniu zaawansowanych algorytmów i technik analitycznych oraz wspar-
cia oprogramowania komputerowego, pozwala budować modele analityczne 
i znajdować wzorce, reguły czy zależności. Wyłącznie jednak w gestii badacza 
– analityka pozostaje identyfikacja przyczyn ich występowania, interpretacja czy 
teoretyzowanie. 

Zakończenie. Odkrywanie wiedzy w socjologii i naukach społecznych 

Od kilkunastu lat w obszarze socjologii jakościowej i nauk społecznych wzra-
sta zainteresowanie zaawansowanymi, nowatorskimi metodami i technikami 
analizy danych w odniesieniu do różnego rodzaju danych tekstowych: wywia-
dów (swobodnych, pogłębionych, biograficznych, narracyjnych, zogniskowanych 
wywiadów grupowych itp.), zapisów obserwacji, materiałów prasowych, literac-
kich, blogów, forów czy danych hipertekstowych. Zjawisku temu towarzyszy dy-
namiczny rozwój oprogramowania do wspomaganej komputerowo analizy da-
nych jakościowych, w tym właśnie danych tekstowych (CAQDAS). Wzrasta liczba 
użytkowników programów CAQDAS w naukach społecznych, a także humani-
stycznych czy medycznych, pojawiają się nowe funkcjonalności w programach 
będące odpowiedzią na dynamiczny rozwój nowych technologii, algorytmów 
i technik analitycznych. W praktyce analizy i badania jakościowe nie ograniczają 
się „do kilku lub kilkunastu wywiadów”, lecz dzięki rozwojowi nowych technologii 
zbierania, przechowywania i przetwarzania danych – tak jak w przypadku meto-
dologii Data Mining – umożliwiają prowadzenie wielowymiarowych analiz na du-
żych zbiorach danych jakościowych (nie tylko tekstowych). Ponadto w większości 
przypadków dostępne na rynku programy CAQDAS umożliwiają łączenie w pro-
cesie analizy danych ilościowych i jakościowych zgodnie z logiką mixed methods 
(metod mieszanych). Niestety wciąż brakuje paradygmatu analityczno-badaw-
czego, spójnego schematu pojęć i definicji, procedur analitycznych zdolnych 
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do ich przetworzenia, wydobycia zawartych w tych danych informacji, ujęcia ich 
w struktury interpretowalnej wiedzy naukowej. Nie ma wystandaryzowanych 
oraz sprawdzonych reguł i procedur metodologicznych prowadzenia analizy da-
nych jakościowych w naukach społecznych. Nie ma także takich narzędzi ana-
litycznych, jak słowniki semantyczne czy klasyfikacyjne, które można by efek-
tywnie wykorzystywać w procesie wspomaganej komputerowo analizy danych 
jakościowych. Metodologia drążenia danych stanowi moim zdaniem istotny krok 
w kierunku wypracowania ram paradygmatycznych dla wspomaganego kompute-
rowo procesu odkrywania wiedzy w danych jakościowych. Należy jednak pamię-
tać, że eksploracja danych jakościowych (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzo-
wanych) i odkrywanie wiedzy jest złożonym procesem integracji różnych źródeł 
danych, selekcji i transformacji danych, eksploracji, ekstrakcji wiedzy, wizualizacji 
związków, testowania modeli analitycznych oraz interpretacji uzyskanych wyni-
ków. W przypadku danych ustrukturyzowanych wszystkie te operacje są obecnie 
wspierane przez wyspecjalizowane, komercyjne oprogramowanie analityczne tj.: 
IBM Modeller (dawniej SPSS Clementine), Statistica Data Miner czy SAS Enter-
prise Miner, współpracujące zwykle z systemami bazodanowymi27. W przypadku 
nieustrukturyzowanych danych jakościowych możliwości kompleksowej eksplo-
racji i odkrywania wiedzy przy wsparciu programów CAQDAS wykorzystujących 
algorytmy i techniki Data czy Text Mining są w praktyce nieograniczone. Do zna-
nych w środowisku badaczy jakościowych i osób zajmujących się analizą treści 
programów, które zawierają te rozwiązania, należą QDA Miner, Qualrus, T-lab 
bądź RapidMiner28. Zgodnie z logiką teorii ugruntowanej wiedza o rzeczywistości 
społecznej tkwi w danych empirycznych (w szczególności danych jakościowych), 
a krokiem jej poznania jest ich kompleksowa analiza i zrozumienie struktury za-
leżności między nimi. Wiąże się to nierozerwalnie z procesem eksploracji i odkry-
wania wiedzy w danych poprzez twórczą rekonstrukcję ich relacji i pogłębioną 
analizę, generowanie i testowanie hipotez, a także modelowanie zależności mię-
dzy nimi czy modelowanie procesów społecznych przy użyciu zaawansowanych, 
wielowymiarowych technik i algorytmów analitycznych, uczenia maszynowego 
czy metod sztucznej inteligencji. Zarówno podejście „od danych empirycznych” 
(bottom – up), niezależnie od stosowanych metod badawczych: ilościowych czy 
jakościowych, jak i generowanie wiedzy z danych jest zgodne z podejściem ana-
litycznym dominującym od dawna w tradycji socjologii jakościowej. Data Mining 
pokazuje, że analiza danych jakościowych – na etapie wstępnym – jest przede 
wszystkim procesem indukcyjnym. Jeśli przyjąć, że indukcja jest podstawowym 
sposobem wnioskowania w metodologii badań jakościowych, to większość 

27  Zob. strona Data i Text Mining Community, www.kdnuggets.com/software/text.html.
28  Zob. strona producenta oprogramowania Rapid Miner, http://rapidminer.com/solutions/.
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technik eksploracji korzysta z mechanizmów indukcyjnych w procesie odkrywa-
nia wiedzy w danych. Konstruowanie modeli analitycznych zachowań, działań czy 
procesów społecznych dokonuje się zawsze w odniesieniu do określonego ukła-
du danych empirycznych, jakimi dysponuje badacz lub jakie zebrał w trakcie ba-
dań  terenowych. W tym sensie model analityczny jest jedynie pewną pozakon-
tekstową aproksymacją (przybliżeniem) rzeczywistego stanu rzeczy lub procesu 
społecznego. Dlatego też proces eksploracji i odkrywanie prawidłowości w zbio-
rach danych jakościowych możemy śmiało nazwać modelowaniem, uczeniem się 
na podstawie danych. Wiedza, reguły czy wzorce odkryte podczas analizy danych 
są w pewnym sensie uogólnieniem ich struktury semantycznej. Analiza danych 
jakościowych wychodzi wtedy poza wymiar opisu czy tworzenia typologii. Dzię-
ki temu istotą analizy jakościowej staje się rozwijanie teorii normatywnej zgod-
nie z przedstawioną w artykule logiką oraz metodologią eksploracji i odkrywania 
wiedzy w danych.
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CAQDAS, Data Mining and Knowledge Discovery in Qualitative Data

Summary. The aim of this article is methodological reflection over the process of the devel-
opment of the computer-assisted qualitative data analysis (CAQDAS) from traditional qualitative 
analysis based primarily on grounded theory procedures by qualitative content analysis techniques, 
towards the use of advanced methods and techniques of Data Mining and Knowledge Discovery in 
Datasets, in the field of qualitative sociology and social sciences. This process is accompanied by 
expansion of information technology in the qualitative sociology, the evolution of ways of collection 
and processing informations, and erosion of the new algorithms and analytical techniques, what has 
led to a situation in which the usage of their achievements in the field of qualitative sociology and 
social science is a natural process of development of CAQDAS. Currently the use of CAQDAS in the 
area of qualitative sociology is rather common and that it is not surprising that more and more re-
searchers, including Poland, reaches for the computer software in qualitative data analysis. CAQDAS 
teaches methodological rigor, accuracy and precision in qualitative data analysis, what positively af-
fects the quality of the analyzes and research. However, the analysis of qualitative data using the 
methodology of Data Mining is a novelty in the field of qualitative sociology. This involves not only 
the use of new algorithms and analytical techniques, but also with changes in the approach to com-
puter-aided analysis of qualitative data, adding new functionalities such as the possibility the analysis 
of the content and structure of the linguistic text documents. The changes in the area of CAQDAS are 
accompanied by observed for several years methodological return towards mixed-methods in the 
sociology and social sciences, particularly in qualitative research and data analysis. Its consequence is 
the implementation of multivariate statistical techniques, textual data mining techniques, algorithms 
of computer intelligence and natural language processing into programs for computer-assisted qual-
itative data analysis (QDA Miner, Qualrus or T-Lab). The majority of these solutions have its roots in 
the booming Data Mining methodology. Generally CAQDAS software are mostly used to work with 
smaller data sets, but Data Mining allows to conduct analyzes in which the size of the data set is ba-
sically unlimited. The purpose of this article is to present to the community of qualitative researches 
in Poland the methodology of Data Mining and procedures of knowledge discovery in data, and thus 
encourage them to experiment with new approaches in the area of CAQDAS. I also try to show the 
relationship between CAQDAS and grounded theory, Data Mining and process of knowledge discov-
ery in data in the field of qualitative sociology, and broadly in the social sciences.

Keywords: qualitative data analysis, grounded theory, knowledge discovery in data, CAQDAS, 
Data Mining, mixed-methods. 
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Wykorzystanie programu komputerowego  
QDA Miner w analizie jakościowego materiału badawczego 

na przykładzie pogłębionych wywiadów swobodnych 
z mieszkańcami łódzkich gated communities 

Streszczenie. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu analizy ja-
kościowego materiału badawczego przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego – pro-
gramu QDA Miner. W artykule przedstawione zostaną różnice między prowadzeniem analizy ba-
dawczej w sposób tradycyjny a procesem analitycznym wspieranym komputerowo. W tym celu 
wykorzystano pogłębione wywiady swobodne przeprowadzone z mieszkańcami łódzkich osiedli 
zamkniętych, tzw. gated communities.

Warto odnotować, że pakiety komputerowe z rodziny CAQDAS, wspierające pracę badaczy 
jakościowych, cieszą się coraz większą popularnością, w tym również wśród polskich naukowców. 
W polskich periodykach naukowych coraz częściej można spotkać artykuły dotyczące praktycz-
nego wykorzystania tego typu programów. W publikacjach tych omawiane są przede wszystkim: 
NVivo, Atlas.ti, MAXqda czy Opencode. Natomiast rzadziej dotyczą one programu QDA Miner, 
co może świadczyć o jego mniejszej popularności. Przybliżenie możliwości wsparcia procesu ba-
dawczego z wykorzystaniem niniejszego oprogramowania wydaje się więc uzasadnione.

Słowa kluczowe: gated communities, badania jakościowe, analiza jakościowa, analiza wspo-
magana komputerowo, QDA Miner.

Jakościowe techniki badawcze 

Uwe Flick (2010), definiując pojęcie „badania jakościowe”, podkreśla, że przez 
długi czas było używane w dość specyficzny sposób – jako wskazanie alternatywy 
dla badań ilościowych, co ściśle wiązało się z falą krytyki tych ostatnich, która 
nasiliła się zwłaszcza w latach 60. i 70. XX w. Jednak wraz z upływem czasu oraz 
w miarę dalszego rozwoju badań jakościowych znaczenie samego terminu stawa-
ło się coraz bardziej precyzyjne. W chwili obecnej nie jest on już definiowany przez 
negację, jako badania nie-ilościowe, nie-standaryzowane, lecz poprzez odniesie-
nie do swoistych i charakterystycznych cech. Jak podkreśla Flick (2010), badania 
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jakościowe zamiast liczb używają tekstu jako materiału empirycznego. Mają rów-
nież na celu bliższe przyjrzenie się światu zewnętrznemu oraz opis, interpretację, 
a niekiedy wyjaśnienie zjawisk społecznych z perspektywy wewnętrznej, na wie-
le rozmaitych sposobów, w tym m.in. poprzez: analizę doświadczeń jednostek 
i grup; analizę interakcji i aktów komunikacji w czasie ich trwania czy analizę do-
kumentów (Flick 2010). Na swoiste zalety badań jakościowych zwraca uwagę Earl 
Babbie (2007), który uważa, że jedną z kluczowych zalet tego typu badań jest 
całościowa perspektywa oraz możliwość uzyskania głębszego i pełniejszego zro-
zumienia danego zjawiska. Co więcej, jego zdaniem badacze terenowi mogą roz-
poznać zdecydowanie więcej niuansów w postawach i zachowaniach badanych, 
które mogą zostać niedostrzeżone przez badaczy stosujących inne metody (Bab-
bie 2007). Niemniej należy zdawać sobie sprawę, że zarówno badania ilościowe, 
jak i jakościowe mają zalety i wady, a sam wybór metody w znacznym stopniu jest 
determinowany przedmiotem i problematyką badania. Babbie, za Johnem i Lyn 
Lofland, wymienia kilka elementów życia społecznego, które najlepiej kwalifikują 
się do przeprowadzenia badania terenowego, a są to m.in.: działania zwyczajowe, 
spotkania, epizody, role, związki, grupy, organizacje, miejsca zamieszkania, a tak-
że światy społeczne i style życia (Babbie 2010, za: Lofland 1995). 

Powyższa skrótowa charakterystyka metod jakościowych nie ma na celu ich 
gloryfikowania i dowodzenia, że przewyższają one metody ilościowe, a jedynie 
ukazanie, że pewne elementy rzeczywistości społecznej lepiej badać za pomocą 
technik jakościowych. Warto zauważyć, że przez długi czas istniał konflikt między 
zwolennikami jednych i drugich metod, wynikający przede wszystkim z pozyty-
wistycznej epistemologii badaczy ilościowych i interpretatywnej – jakościowych 
(Scott, Marshall 2005). Obecnie nadal można spotkać zadeklarowanych zwolen-
ników metod ilościowych, niedoceniających badań jakościowych, a także „jako-
ściowców” podważających sens stosowania tzw. „ilościówki”. Wydaje się jednak, 
że przynajmniej w pewnym stopniu spór ten został zażegnany. W tym miejscu 
można wspomnieć chociażby o próbie pogodzenia różnych podejść do badań 
społecznych poprzez zaproponowaną przez Normana Denzina strategię trian-
gulacji1 polegającą na wykorzystaniu różnych metod, perspektyw teoretycznych 
i źródeł danych (Scott, Marshall 2005). Ponadto, o pewnym zażegnaniu konfliktu 
może świadczyć także coraz większa popularność tzw. Mixed Methods Research, 
które łączą w sobie zarówno techniki jakościowe, jak i ilościowe. Burke, Onwueg-
buzie i Turner (2007: 123) definiują to podejście w następujący sposób:

1  W oksfordzkim słowniku socjologicznym (Scott, Marszall 2005) podano następującą defini-
cję triangulacji: „The use of at least three, but preferably multiple studies, theoretical perspecti-
ves, investigators, and data-sets for research on one issue or theme. In particular, the combined 
use of micro-level and macro-level studies, using each to complement and verify the other, in 
order to achieve robust research results” (por. Konecki 2000: 85–86).
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Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team of re searchers 
combines elements of qualitative and quantitative research approaches (e.g., use of qualitative 
and quantitative viewpoints, data collection, analysis, inference techniques) for the broad purpo-
ses of breadth and depth of understanding and corroboration.

Powyższa definicja w znacznym stopniu wpisuje się w logikę triangulacji 
metodologicznej2, którą Krzysztof T. Konecki, za Denzinem, definiuje jako użycie 
wielu metod do zbadania pojedynczego problemu (Konecki 2000: 86, za: Den-
zin 1970). W kontekście rosnącej popularności Mixed Methods Research warto 
jeszcze dodać, że autorzy artykułu Toward a Definition Mixed Methods Research 
wskazują, iż opisywane przez nich podejście zyskiwało popularność już od lat 
60. XX w. W swoim opracowaniu wymieniają aż 19 definicji Mixed Methods Re-
search zaproponowanych przez różnych badaczy i naukowców (Konecki 2000: 
86, za: Denzin 1970). Co więcej, definiują i opisują różne rodzaje i odmiany Mixed 
Methods Research, co w znacznym stopniu dowodzi coraz większej popularno-
ści tego podejścia i sukcesywnego wygaszania konfliktu między „ilościowcami” 
a „jakościowcami”. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotem niniejszego tekstu 
nie jest geneza rozwoju podejścia łączącego metody ilościowe z jakościowymi 
ani odtworzenie konfliktu między badaczami jakościowymi i ilościowymi, lecz 
ukazanie możliwości wykorzystania oprogramowania komputerowego w ana-
lizie jakościowego materiału badawczego w postaci pogłębionych wywiadów 
swobodnych. Celem powyższego fragmentu było jedynie ukazanie aktualnego 
statusu metod i technik jakościowych oraz pobieżne wskazanie ich zalet, któ-
re miały wpływ na wybór podejścia jakościowego do badania łódzkich gated 
communities3. 

2  W tym miejscu warto zauważyć, że obok triangulacji metodologicznej w literaturze przed-
miotu wyróżnia się także triangulację danych, badaczy i triangulację teoretyczną (Konecki 2000: 86).

3  Próby zdefiniowania osiedli typu gated communities, a nawet samo przetłumaczenie tego 
terminu na język polski nie jest łatwe. Jak słusznie zauważa Jacek Gądecki (2007), w literaturze 
istnieje wiele rodzajów definicji – od mniej lub bardziej restrykcyjnych aż po bardzo liberalne. 
W swojej monografii poświęconej tylko temu zjawisku Edward Blakely i Mary Snyder (1997) zazna-
czają, że nie piszą o „wielorodzinnym, zwartym typie zabudowy, kondominiach z systemem za-
bezpieczeń i portierami”, raczej interesują się osiedlami „których mury i płoty wykluczają publicz-
ny dostęp do ulic, chodników, parków, plaż, rzek i placów zabaw […] wszystkich zasobów, które 
bez tych bram i murów byłyby otwarte i używane przez wszystkich obywateli”. Powyższą definicję 
na pewno należałoby uznać za restrykcyjną, co więcej  – w warunkach polskich trudno byłoby 
znaleźć osiedla, które w podobny sposób, jak te amerykańskie, ograniczają dostęp do przestrzeni 
publicznych. W związku z powyższym za Bohdanem Jałowieckim oraz Markiem S. Szczepańskim 
(2006) można przyjąć, że gated coomunities to inaczej „społeczności za bramą”, czyli wyselekcjo-
nowane populacje, które zamieszkują ogrodzone i strzeżone osiedla. W tym przypadku głównym 
kryterium uznania danego obszaru za gated communities może być istniejące ogrodzenie oraz 
pozostałe elementy uniemożliwiające obcym wejście na teren osiedla, m.in. monitoring, stała 
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Metodologia badania i wykorzystywane techniki badawcze 

W kontekście wspomnianych powyżej badań, będących tłem niniejszego ar-
tykułu, zdecydowano się zastosować jakościową analizę fotografii wykonanych 
przez badacza oraz pogłębione wywiady swobodne także z wykorzystaniem 
fotografii. W dalszej części artykułu, zgodnie z założonym celem, szczegółowo 
zostanie omówiony sposób analizy zebranego materiału w ramach przeprowa-
dzonych wywiadów. W tym miejscu warto jednak nieco przybliżyć technikę wy-
korzystywaną w badaniu. W literaturze przedmiotu wywiad jakościowy (qualitive 
interview) definiuje się jako „[…] wywiad prowadzony przez moderatora, w for-
mie swobodnej dyskusji z respondentem, za pomocą niestandaryzowanych na-
rzędzi badawczych (scenariusza wywiadu)” (Słownik badawczy)4.

W innej definicji podkreśla się, że jest to jakościowa technika uzyskiwania 
danych, która opiera się na bezpośredniej komunikacji o zróżnicowanym stopniu 
standaryzacji, przybierająca formę mniej lub bardziej ukierunkowanego dialogu, 
w którym rola prowadzącego (badacza) polega głównie na słuchaniu responden-
ta (Niedbalski 2012). Z kolei zdaniem Babbiego (2007) wywiad swobodny to nic 
innego jak rozmowa, której prowadzący nadaje pewien kierunek i kładzie nacisk 
na pewne tematy. Jego zdaniem w idealnej sytuacji wypowiedzi badanego powin-
ny stanowić zdecydowaną większość rozmowy, natomiast wypowiedzi badacza 
powinny się ograniczać do 5% czasu całej konwersacji (Babbie 2007). Natomiast 
zdaniem Kvale (2010) wywiad jakościowy to narzędzie umożliwiające badaczowi 
poznanie, w jaki sposób jednostki doświadczają swojego świata i jak go postrze-
gają. Dzięki tej technice badacz zyskuje wgląd w świat życia swoich rozmówców, 
którzy własnymi słowami opisują swoje działania, doświadczenia i poglądy (Kvale 
2010). Kvale w następujący sposób rozpoczyna jeden z pierwszych rozdziałów 
swojej książki w całości poświęconej prowadzeniu wywiadów:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ludzie rozumieją swój świat i swoje życie, to dla-
czego z nimi o tym nie porozmawiasz? Rozmowa jest podstawową formą interakcji międzyludz-
kiej. Ludzie rozmawiają ze sobą, wchodzą w interakcje, zadają pytania i udzielają odpowiedzi. 
Dzięki rozmowie poznajemy innych, ich doświadczenia, uczucia, nadzieje i świat, w którym żyją. 
Przeprowadzając wywiad, badacz pyta i słuch tego, co ludzie sami mają do powiedzenia o swo-
im świecie życia, na temat swoich marzeń, lęków i pragnień, słyszy wyrażane przez nich poglądy 
i opinie ujęte w ich własne słowa, poznaje ich sytuację w szkole i pracy, ich rodzinę oraz życie 
społeczne (Kvale 2010: 28).

ochrona. Wspomniane powyżej kryteria definicyjne stanowiły podstawę wyboru poszczególnych 
osiedli i mieszkańców do badania. Każdy z respondentów był mieszkańcem osiedla, które posiada-
ło przynajmniej zewnętrzne ogrodzenie, a dodatkowo także pozostałe elementy uniemożliwiające 
wtargnięcie obcym na teren wspólnoty. 

4  http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html?b=baza&szczegolowo=155 [dostęp: 26.04.2014].
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Chęć wyeliminowania pewnej sztuczności, nieufności między badanym a ba-
daczem oraz wspomniane przez Kvale cechy wywiadu sprawiły, że do przepro-
wadzenia badania na temat gated communities zdecydowano się wykorzystać 
technikę pogłębionego wywiadu swobodnego. Przedmiotem badania były osoby 
zamieszkujące tzw. osiedla zamknięte, natomiast problematyka badawcza kon-
centrowała się wokół motywów i przyczyn wyboru gated communities na miej-
sce zamieszkania, dostrzeganych przez mieszkańców zalet i wad tego typu kom-
pleksów, a także wewnętrznych relacji społecznych w nich panujących. 

Jacek Gądecki (2007) przedstawia dwie główne przyczyny powstawania osie-
dli typu gated communities. Jego zdaniem te dwa sposoby wyjaśnienia tego fe-
nomenu, przez niektórych traktowane jako konkurujące ze sobą, faktycznie się 
uzupełniają. W pierwszym przypadku przyczyn powstania tych osiedli upatruje 
się w lęku i strachu oraz łączy głównie z latami 70. i 80. w Stanach Zjednoczo-
nych. Druga koncepcja kładzie nacisk na zmianę klasową i wiążącą się z nią po-
trzebę prestiżu. Osiedla tego typu są następną utopią klasy średniej, po homoge-
nicznych przedmieściach (Gądecki 2007: 91). Powyższe wyjaśnienia odnoszą się 
bezpośrednio do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, natomiast w ramach opisy-
wanego badania celem było ustalenie, z jakiej przyczyny mieszkańcy Łodzi wybie-
rają tego typu kompleksy na swoje nowe miejsca zamieszkania. Zainteresowanie 
swego rodzaju waloryzacją (wady–zalety) życia w gated communities wynikało 
z kolei z wcześniej przeprowadzonego zwiadu badawczego, z którego wynika-
ło, że oprócz zdecydowanie atrakcyjniejszych przestrzeni i komfortu, mieszkanie 
na osiedlach zamkniętych wiąże się ze znacznymi ograniczeniami wynikającymi 
z restrykcyjnych regulaminów osiedlowych. W związku z powyższym chciano 
zweryfikować, jakie wady i zalety nowych osiedli dostrzegają ich mieszkańcy. 
Z kolei trzeci problem związany był z poruszaną przez amerykańskich badaczy 
kwestią ustalenia, ile jest wspólnotowości w „społecznościach za bramą” (Blake-
ly, Snyder 1997).

Zważywszy na poruszaną problematykę i jej drażliwość, technika pogłębio-
nego wywiadu swobodnego wydawała się najwłaściwszym wyborem. Ponadto 
ze względu na możliwą niechęć badanych do przedstawienia swoich własnych mo-
tywów wyboru osiedla zamkniętego5 oraz wskazania dostrzegalnych wad do wy-
wiadu włączono również część wizualną, tzn. badanym pokazywano kilkanaście 

5  Przyjęto założenie, że badani niechętnie będą przyznawać się, że przyczyną wyboru osiedla 
zamkniętego był prestiż i chęć wyróżnienia się w stosunku do osób, które nie mogę pozwolić sobie 
na zamieszkiwanie w tego typu miejscach. Ponadto zakładano, że badani raczej niechętnie będą 
opowiadać o potencjalnych wadach osiedla, do którego niedawno się przeprowadzili i za które 
zapłacili dość wysoką cenę. W związku z powyższym zdecydowano się na swego rodzaju projekcję 
polegającą na założeniu, że badani, analizując przedstawiane zdjęcia, będą również odnosić się 
do siebie i osiedli, na których mieszkają.
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zdjęć przedstawiających łódzkie osiedla zamknięte i proszono o komentarz: kto 
może w nich mieszkać i dlaczego? jak mogą wyglądać relacje między sąsiadami? 
jakie można dostrzec zalety i wady takich osiedli? Dopiero po omówieniu zaprezen-
towanego zbioru zdjęć badacz rozpoczynał rozmowę na temat sytuacji responden-
ta, czyli jego motywów wyboru gated communities, wad i zalet osiedla, na którym 
mieszka oraz jego relacji z sąsiadami. Jednocześnie zakładano, że odniesienia do in-
dywidualnej sytuacji pojawią się już w trakcie wizualnej części wywiadu, np. badani 
będą porównywać swoje osiedle do tych przedstawianych na zdjęciach.

W efekcie za Krzysztofem Kosełą (1989) można uznać, że w badaniach nad 
łódzkimi gated communities wykorzystano technikę wywiadu z interpretacją fo-
togramów. Wydaje się, że technika ta w jeszcze większym stopniu niweluje pew-
ną sztuczność sytuacji badawczej niż tradycyjny wywiad swobodny. W przypadku 
tego drugiego bodźcem wywołującym wypowiedź respondenta są pytania, na-
tomiast w pierwszym – zdjęcie (fotogram). W związku z powyższym rozmówcy 
(badanemu) może wydawać się, że badanie dotyczy w głównym stopniu prezen-
towanych obrazów, a on sam przyjmuje rolę tzw. trzeciego, czyli postrzega siebie 
jako współpracownika badacza (Collier 1986, za: Olechnicki 2003). 

W metodologii wielokrotnie zwracano i nadal zwraca się uwagę na możli-
wość wypaczenia wyniku badań poprzez zadawanie pytań sugerujących. Gdy 
jako bodziec stosuje się zdjęcie, takie zagrożenie prawie całkowicie zostaje wy-
eliminowane. Koseła (1989) metaforycznie pisze, że fotografia jest swego rodza-
ju „wytrychem”, który otwiera wszystkie drzwi, nawet te niechciane, powodu-
jąc „lawinę” skojarzeń. Sprowokowanie takiej „lawiny” jest jednocześnie zaletą 
i wadą. Zazwyczaj badaczom zależy na bogatym materiale badawczym, ale w tym 
przypadku może się okazać, że materiału jest tak dużo i jest on tak różnorodny, 
że badacz nie jest w stanie sobie z nim poradzić (Koseła 1989). Jednakże w przy-
padku omawianych badań zagrożenie to zostało w pewnym stopniu wyelimi-
nowane poprzez opracowanie szczegółowych dyspozycji z listą poszukiwanych 
informacji, które ankieter miał uzyskać podczas omawiania każdego zdjęcia. Na-
tomiast samo opisywanie i analizowanie zdjęć miało sprowokować badanego 
do większej szczerości. W tym kontekście za przykład może posłużyć opisywana 
przez Olechnickiego (2003) relacja z przebiegu wywiadu fotograficznego Collie-
rów z księdzem, który początkowo wypowiadał się w sposób bardzo sztywny, 
chwaląc i podkreślając tradycyjne wartości swojej wspólnoty, lecz gdy zobaczył 
zdjęcie znanej mu zamężnej kobiety spoufalającej się z innym mężczyzną po-
czerwieniał i wybuchł gniewem. Po tym wybuchu gniewu i uspokojeniu się księ-
dza wywiad przybrał zupełnie inną formę, wersję oficjalną zastąpiła nieoficjal-
na. Licząc na podobny efekt w przypadku omawianych badań, zdecydowano się 
na wykorzystanie kilku zdjęć, które wcześniej zostały wykonane przez badacza 
w ramach zwiadu terenowego.
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Wywiady z mieszkańcami łódzkich osiedli zamkniętych zostały przeprowa-
dzone w dwóch okresach, a mianowicie w roku 2008 oraz 2012. Należy zauważyć, 
że nie badano tych samych osób i nie weryfikowano ewentualnych zmian w opi-
niach na temat gated communities. Celem drugiego pomiaru było uzupełnienie 
i zaktualizowanie materiału empirycznego. W obu przypadkach wykorzystano 
nielosowy dobór próby w postaci kuli śnieżnej, co wynikało m.in. z trudności 
w dotarciu do respondentów. Natomiast jedynym kryterium doboru do badania 
było zamieszkiwanie na osiedlu zamkniętym6, które musiało znajdować się w gra-
nicach administracyjnych miasta Łodzi. Każdy z wywiadów był rejestrowany za 
pomocą dyktafonu.

Analizowanie zebranego materiału badawczego 

Materiał zebrany w roku 2008 był analizowany za pomocą tradycyjnej tech-
niki wykorzystującej papier i ołówek. Przed rozpoczęciem analizy przygotowano 
szczegółowe transkrypcje z przeprowadzonych wywiadów. Każdemu wywiadowi 
oraz każdej transkrypcji przypisano odpowiedni numer identyfikacyjny. Następ-
nie każdą transkrypcję wydrukowano w dwóch egzemplarzach i poddano analizie 
poprzedzonej kodowaniem. W literaturze przedmiotu jednym z popularniejszych 
sposobów analizy materiałów jakościowych jest podejście wypracowane w ra-
mach metodologii teorii ugruntowanej, w ramach której wyróżnić można dwa 
rodzaje kodowania, a mianowicie rzeczowe i teoretyczne (Konecki 2000: 51):

Kodowanie rzeczowe odnosi się do rzeczowego skonceptualizowania danego obszaru badań, 
czyli nadania nazw lub przepisywania pojęć zebranemu materiałowi empirycznemu opisującemu 
daną rzeczywistość. Natomiast kodowanie teoretyczne dotyczy konceptualizacji wzajemnych re-
lacji między poszczególnymi kategoriami tj. budowania hipotez.

W ramach kodowania rzeczowego wyróżnia się jeszcze kodowanie otwarte 
i selektywne. Pierwsze polega na zakodowaniu zebranego materiału na wszystkie 
możliwe sposoby tzn. przypisaniu poszczególnym wierszom lub paragrafom ety-
kiet, które mają umożliwić oderwanie się od materiału empirycznego i przejście 

6  Dodać należy, że badanymi mogły być tylko osoby, które zamieszkiwały na osiedlach pier-
wotnie zamkniętych tzn. takich, które ogrodzone były w chwili ich oddania do użytku. W prze-
strzeniach polskich miast coraz częściej można spotkać się z tzw. wtórnym grodzeniem, tj. wygra-
dzaniem pojedynczych bloków lub ich skupisk. Zjawisko to można m.in. wytłumaczyć pojawianiem 
się osiedli typu gated communities, które niejako prowokują mieszkańców tradycyjnych bloków 
do grodzenia, tzn. gdy w okolicy pojawia się nowy budynek mieszkalny, który zostaje wygrodzo-
ny, mieszkańcy starszych bloków, podejmują inicjatywę, aby odgrodzić również swój budynek, 
co w efekcie przyczynia się do znacznego „szatkowania” i prywatyzowania przestrzeni miasta.
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na poziom konceptualny. Następnie badacz powinien zdecydować, które kate-
gorie powinny zostać dalej opracowywane poprzez tzw. nasycanie ich własno-
ściami. Wybór kategorii determinowany jest zainteresowaniami badacza oraz 
rodzajem danych. Kolejnym krokiem, po wyborze kategorii, jest tzw. kodowanie 
selektywne, czyli ograniczenie kodowania do tych zmiennych, które odnoszą się 
do interesującej nas kategorii (Konecki 2000).

Powyższe podejście ma wiele zalet – należy wspomnieć przede wszystkim 
o wyeliminowaniu ryzyka polegającego na usilnym poszukiwaniu w materiale 
badawczym potwierdzenia wcześniej przyjętych założeń teoretycznych (zasada 
polegająca na maksymalnym ograniczeniu konceptualizacji) (zob. Konecki 2012). 
Niemniej w odniesieniu do badań nad łódzkimi gated communities, mimo pew-
nych inspiracji wyniesionych z metodologii teorii ugruntowanej, materiał empi-
ryczny był analizowany w inny sposób, co wynikało m.in. z wcześniejszej koncep-
tualizacji, z precyzyjnie opracowanych celów badawczych, a mianowicie ustalenia 
przyczyn wyboru osiedli zamkniętych na miejsce zamieszkania, kształtujących 
się w nich relacji sąsiedzkich oraz dostrzegalnych przez mieszkańców wad i zalet. 
W związku z powyższym pierwszym etapem analizy było znalezienie i zakodowa-
nie fragmentów dotyczących powyższych obszarów. Badacz nadawał następują-
ce kody: motywy/przyczyny, wady, zalety, wspólnotowość i więzi. Ponadto wy-
wiad składał się z dwóch części: wizualnej dotyczącej potencjalnych mieszkańców 
(opinii badanych o mieszkańcach gated communities) oraz indywidualnej sytuacji 
badanego, znalazło to więc odzwierciedlenie w przypisywanych kodach, co pre-
zentuje tab. 1.

Tabela 1. Wstępne kody w badaniu łódzkich gated communities

WSTĘPNE KODY

Potencjalni mieszkańcy gated communities 
(ogólne opinie badanego)

Indywidualna sytuacja badanego

− motywy/przyczyny
− wspólnotowość i więzi
− wady
− zalety

− motywy/przyczyny
− wspólnotowość i więzi
− wady
− zalety

Źródło: opracowanie własne. 

W tym przypadku nie można mówić o wykorzystaniu metodologii teorii 
ugruntowanej, gdyż przed rozpoczęciem fazy terenowej przeprowadzono szcze-
gółową konceptualizację, co miało swoje odzwierciedlenie w sposobie prowadze-
nia wywiadów, a w dalszej kolejności w analizie zebranego materiału, w którym 
doszukiwano się interesujących, ze względu na przedmiot i cele badania, wątków.
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W dalszej kolejności wybrane fragmenty dotyczące motywów, wspólno-
towości, wad i zalet poddano kolejnemu kodowaniu. W tym przypadku moż-
na mówić o swego rodzaju połączeniu kodowania otwartego i selektywnego, 
gdyż z jednej strony badacz starał się zakodować wybrane wcześniej fragmenty 
na wszystkie możliwe sposoby, natomiast z drugiej – należy podkreślić, że kodo-
wanie ograniczało się do wcześniej wybranych i wyselekcjonowanych kategorii 
przedstawionych w tab. 1, czyli można stwierdzić, że w fazie analizy wykorzysta-
no wybrane elementy metodologii teorii ugruntowanej, ale nie trzymano się ich 
w sposób opisywany i zalecany przez jej twórców i zwolenników.

Sam proces był żmudną i czasochłonną pracą. Na pierwszym etapie każdy 
wywiad został kilkakrotnie przeczytany przez badacza, następnym krokiem było 
zaznaczenie odpowiednich fragmentów za pomocą jednego ze wstępnych kodów. 
Dany fragment kodowano jednocześnie na dwóch egzemplarzach transkrypcji. 
Następnie jeden z egzemplarzy został pocięty, a jego części poselekcjonowane 
zgodnie z przyjętą wcześniej listą wstępnych kodów. Procedurę powtórzono 
w odniesieniu do wszystkich zebranych wywiadów. W sumie otrzymano osiem 
grup wyciętych fragmentów, które treściowo odpowiadały kodom przedstawio-
nym w tab. 1. Co więcej, każdemu wyciętemu fragmentowi wywiadu nadawano 
numer identyfikacyjny zgodny z numerem przypisanym danemu wywiadowi. Tak 
uporządkowane fragmenty zostały następnie poddane szczegółowemu kodowa-
niu. Każdy wywiad został przygotowany i zakodowany w dwóch wersjach, aby 
w trakcie szczegółowej analizy, podczas pracy nad powycinanymi fragmentami, 
badacz miał możliwość powrotu do całego wywiadu i zweryfikowania kontekstu 
danej wypowiedzi.

Przedstawiona powyżej procedura zostałaby powtórzona po zebraniu ma-
teriału w roku 2012, aczkolwiek ze względu na możliwość skorzystania z pro-
gramu komputerowego QDA Miner zarówno materiał zebrany w roku 2008, jak 
i w 2012 został ponownie poddany analizie przy wykorzystaniu wspomagania 
komputerowego. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione możliwości 
przeprowadzenia jakościowej analizy przy pomocy ww. oprogramowania. Warto 
wspomnieć, że w literaturze przedmiotu wymienia się dwa rodzaje publikacji do-
tyczących programów komputerowych wspierających analizę jakościową (Brosz 
2012). Pierwszy rodzaj opracowań koncentruje się na opisie i analizie wpływu 
narzędzi komputerowych na proces badawczy, z kolei drugą grupę tekstów sta-
nowią publikacje instruktażowe. Jak dodaje Brosz, artykuły tego drugiego rodza-
ju dość szybko się dezaktualizują z powodu szybkiego postępu technologiczne-
go. Niniejszy artykuł w większym stopniu wpisuje się w drugi rodzaj opracowań 
wymienionych przez Brosza, aczkolwiek próbowano również przedstawić wpływ 
programu na przebieg samego procesu badawczego. Ponadto w odniesieniu 
do części instruktażowej należy zaznaczyć, że przedstawiono w niej jedynie 
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podstawowe aspekty pracy w programie QDA Miner7, co z jednej strony można 
rozpatrywać jako mankament, natomiast z drugiej – można mieć nadzieję, że nie 
ulegnie on szybkiej dezaktualizacji. Zauważyć należy, że producenci tego typu 
oprogramowania w każdej nowej aktualizacji dodają nowe funkcje, natomiast 
sporadycznie rewolucjonizują podstawowe elementy programu i jego funkcje.

Rozpoczynanie pracy w programie QDA Miner 

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do zasadniczej pracy jest utwo-
rzenie nowego projektu oraz importowanie danych, które będziemy poddawać 
analizie, w tym przypadku transkrypcji wywiadów z mieszkańcami osiedli za-
mkniętych. Po uruchomieniu programu pojawi się okno startowe z trzema opcja-
mi do wyboru. Zaczynając pracę po raz pierwszy, wybieramy pierwszą opcję 
Create a new project. Nowy projekt można utworzyć również poprzez wybranie 
opcji New z głównego menu Project, znajdującego się w lewym górnym rogu 
(ilustr. 1).

Ilustr. 1. Okno startowe programu QDA Miner

Źródło: opracowanie własne

W dalszej kolejności program zapyta o sposób utworzenia nowego projek-
tu. Istnieje możliwość importowania listy gotowych dokumentów lub obrazów 
(Create a project from a list of documents/images) z utworzonej wcześniej bazy 
(Import from an exsiting data file) bądź stworzenia projektu od podstaw (Create 
a blank project). Jeśli dysponujemy gotowymi transkrypcjami z wywiadów za-
pisanymi w formie tekstowej, najodpowiedniejszym sposobem jest wybór opcji 
pierwszej (ilustr. 2).

7  Przygotowując niniejszy artykuł, korzystano z wersji 4.7.1 programu QDA Miner.
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Ilustr. 2. Tworzenie nowego projektu z listy gotowych dokumentów

Źródło: opracowanie własne

Następnie musimy wskazać folder, z którego powinien zostać importowany 
materiał do analizy. Wybrane dokumenty należy dodawać za pomocą przycisku 
Add. Po wyselekcjonowaniu wszystkich interesujących nas materiałów tworzymy 
nowy projekt za pomocą opcji Create znajdującej się na dole okna. Przed utwo-
rzeniem nowego projektu warto jednak pamiętać, aby zaznaczyć opcję usuwa-
jącą obrazy (Remove images). Ma to szczególne znaczenie w przypadku plików 
w formacie PDF, gdyż ich waga wraz z obrazami sprawia, że program zdecydowa-
nie wolniej reaguje na nasze komendy (ilustr. 3).

Ilustr. 3. Dodawanie dokumentów do nowego projektu

Źródło: opracowanie własne

Warto zaznaczyć, że większość programów z rodziny CAQDAS może praco-
wać z różnymi plikami w różnych formatach. W programie QDA Miner możemy 
również analizować dokumenty tekstowe, obrazy, pliki PDF itp.
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Po zaimportowaniu danych w dalszej kolejności ukaże się okno nowo utwo-
rzonego projektu umożliwiające rozpoczęcie pracy analitycznej na wyselekcjo-
nowanym przez nas materiale. Przed rozpoczęciem kodowania warto jednak 
bliżej zapoznać się ze strukturą programu. Sam interfejs jest bardzo intuicyjny 
i łatwy w obsłudze. Wszystkie opcje dostępne są w górnym pasku. Natomiast 
okno, w którym będziemy pracować, zostało podzielone na kilka części. Każdy 
z tych elementów można dowolnie personalizować i dostosowywać do swoich 
potrzeb, za pomocą myszy bądź touchpada, rozszerzając bądź zwężając poszcze-
gólne pola. Przede wszystkim w trakcie kodowania warto powiększyć okno z ko-
dami (CODES), aby wszystkie kody były widoczne. W głównym oknie ukazany jest 
zaznaczony aktualnie przypadek (CASE), czyli podstawowa jednostka organizacji 
kodowanego materiału, a w naszym przypadku jedna z zaimportowanych trans-
krypcji. Wszystkie transkrypcje, które dodaliśmy w trakcie tworzenia nowego 
projektu, wyświetlane są w górnym lewym oknie zatytułowanym CASES. Warto 
zauważyć, że w każdym momencie pracy możemy dodawać lub usuwać poszcze-
gólne przypadki do analizy. Ponadto program umożliwia filtrowanie oraz grupo-
wanie przypadków za pomocą wartości zmiennych, które je opisują. Wszystkie 
te opcje dostępne są po wyborze zakładki CASES znajdującej się w górnym pasku 
zadań bądź po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie CASES, znajdującym 
się z lewej strony tuż pod paskiem zadań. Kolejnym oknem znajdującym się pod 
listą przypadków są zmienne VARIABLES, czyli cechy lub wartości, które możemy 
przypisać każdemu z analizowanych przypadków. Zmienne umożliwiają szybką 
identyfikację poszczególnych przypadków, a także porównywanie ich pod wzglę-
dem istotnych cech z punktu widzenia badania. Każdy z analizowanych przez nas 
przypadków możemy opisać za pomocą dowolnej liczby zmiennych, w tym celu 
program oferuje kilka rodzajów zmiennych: nominalnych/porządkowych (nomi-
nal/ordinal), numerycznych (numeric), dat (date), zmiennych typu prawda/fałsz 
(boolean), łańcucha dowolnych znaków (short string), tekstowych (document) 
i obrazów (image). Każdą ze zmiennych możemy dowolnie nazwać oraz opisać. 
Ostatnim elementem znajdującym się z lewej strony okna projektowego są kody 
(CODES), czyli cechy lub wartości, które możemy przypisać danemu fragmentowi 
analizowanego tekstu. Dany kod możemy przypisywać dowolnej liczbie fragmen-
tów kodowanego tekstu, co więcej – dany fragment tekstu może być zakodowany 
kilkakrotnie różnym kodem. W przypadku programu QDA Miner kody są porząd-
kowane za pomocą tzw. kategorii (category). Każdy z naszych kodów może zostać 
dodany tylko i wyłącznie do jednej kategorii. Natomiast w każdej z kategorii może 
się znaleźć niezliczona liczba kodów. Jak zostało to wspomniane, kategorie służą 
jedynie do porządkowania struktury kodów, za ich pomocą nie można kodować 
tekstu. Odnosząc się do badań dotyczących osiedli zamkniętych, przykładową 
kategorią może być motywacja/przyczyna wyboru gated communities na miejsce 
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zamieszkania, z kolei kodami, które mogą się zawierać w ramach tej kategorii, 
mogą być takie elementy, jak: strach, bezpieczeństwo, prestiż, wygoda i komfort 
mieszkania, zadbana przestrzeń wewnątrz osiedla etc. (ilustr. 4).

Ilustr. 4. Główne okno programu QDA Miner

Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione powyżej właściwości i funkcje programu zostaną szczegóło-
wo omówione w dalszej części artykułu.

Opracowanie i przygotowanie zmiennych 

Po zaimportowaniu wybranego do analizy materiału badawczego kolejnym 
etapem, przed utworzeniem kodów oraz rozpoczęciem przypisywania ich po-
szczególnym fragmentom tekstu, jest utworzenie zmiennych, które będą opi-
sywać poszczególne jednostki analizy (np. dany wywiad w postaci transkrypcji). 
Tworzenie zmiennych jest przydatną opcją, gdyż umożliwia porównywanie po-
szczególnych przypadków z uwzględnieniem wartości danej zmiennej i wybra-
nego kodu, np. tworząc zmienną płeć składającą się z dwóch wartości (kobie-
ta, mężczyzna), możemy porównać, jakie motywy wyboru osiedla zamkniętego 
podawały kobiety, a jakie mężczyźni i czy motywy te znacznie różnią się od sie-
bie. Innymi słowy, na etapie analizy możemy skrzyżować zmienną z wybranym 
kodem. 

W celu dodania nowej zmiennej należy kliknąć prawym przyciskiem myszy 
w oknie VARIABLES znajdującym się z lewej strony okna głównego i wybrać opcję 
add variables, co uruchomi pojawienie się kolejnego okna (Variable Definition) 
widocznego na ilustr. 5. Następnie niezbędne jest wprowadzenie nazwy zmien-
nej (Varibable name) jedynie wielkimi literami i bez znaków polskich oraz okre-
ślenie jej typu (Data type). Możliwe jest również podanie krótkiego opisu danej 
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zmiennej (Description), ale ta funkcja jest opcjonalna, a jej zastosowanie zależy 
od potrzeb badacza. Gdy nasza zmienna jest zmienną nominalną, niezbędne jest 
również podanie jej wartości. W tym celu wybieramy opcję Edit i wpisujemy każ-
dą z wybranych przez nas wartości w osobnym wierszu. Po dodaniu wszystkich 
wartości zmiennej klikamy OK, później opcję Add znajdującą się w oknie Varia-
bles Definition, a w następnej kolejności wybieramy opcję Create. Nasza nowo 
utworzona zmienna powinna pojawić się w oknie VARIABLES. Zmienną możemy 
dodać także poprzez pasek zadań, w tym przypadku również wybieramy opcję 
Add variables, a dalsze kroki wyglądają analogicznie.

Ilustr. 5. Dodawanie zmiennych

Źródło: opracowanie własne

Do badania łódzkich gated communities zdecydowano się utworzyć nastę-
pujące zmienne:

1. Płeć: kobieta, mężczyzna (zmienna nominalna),
2. Wykształcenie: wyższe, średnie, zawodowe, podstawowe (zmienna po-

rządkowa),
3. Data przeprowadzenia wywiadu (zmienna data),
4. Liczba lat zamieszkiwania na osiedlu (zmienna numeryczna),
5. Lokalizacja osiedla: centrum, peryferie (zmienna nominalna).
W dalszej kolejności zmienne te wykorzystywano do krzyżowania ich z po-

szczególnymi kodami. Po utworzeniu wszystkich zmiennych kolejnym elementem 
przygotowywania bazy jest przypisanie poszczególnym elementom (przypadkom) 
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właściwych wartości zmiennych, w tym celu należy najechać kursorem na war-
tość danej zmiennej, po kliknięciu powinna rozwinąć się lista dostępnych war-
tości, z których możemy wybrać odpowiednią wartość dla danego przypadku. 
Czynność tę należy powtórzyć w odniesieniu do wszystkich przypadków wcho-
dzących w skład naszej bazy (ilustr. 6 i 7).

Ilustr. 6. i 7. Przypisywanie wybranych wartości zmiennych wybranym przypadkom

Źródło: opracowanie własne

W każdym momencie analizy możemy dodawać nowe zmienne oraz usu-
wać lub edytować już istniejące. W tym celu możemy w oknie VARIABLES 
kliknąć prawym przyciskiem myszy, po czym rozwinie się menu z opcjami 
(ilustr. 8–11). Podobnie jak w przypadku dodawania zmiennych można również 
skorzystać z paska zadań poprzez kliknięcie zakładki Variables. W celu usu-
nięcia zbędnej zmiennej wybieramy opcję Delete, po czym wybraną zmien-
ną do wykasowania przenosimy z okna Exsiting variables do okna Variables 
to delete, a następnie klikamy OK. Z kolei, aby edytować zmienną, należy 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na jej nazwę, a następnie wybrać opcję 
Edit properties, która umożliwi nam wprowadzenie nowego opisu zmiennej, 
zmianę jej nazwy, a także dodanie nowych wartości. Możemy wybrać również 
opcję Transform, która umożliwia zmianę typu zmiennej oraz zrekodowania 
jej wartości (Recode). 
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Ilustr. 8. Zmiana nazwy zmiennej

Źródło: opracowanie własne 

Ilustr. 9. Zmiana opisu zmiennej

Źródło: opracowanie własne 

Ilustr. 10. Dodawanie nowej wartości zmiennej

Źródło: opracowanie własne
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Ilustr. 11. Nowo utworzona wartość zmiennej

Źródło: opracowanie własne

Dodatkową funkcją jest możliwość porządkowania listy zmiennych. Aby z niej 
skorzystać, należy wybrać opcję Reorder z paska zadań z zakładki Variables lub 
kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie, w którym wyświetlane są wszyst-
kie utworzone przez nas do tej pory zmienne (VARIABLES). Po wybraniu funkcji 
Reorder zostanie otwarte okno, w którym należy wybrać daną zmienną oraz za 
pomocą strzałek przesunąć ją w górę lub w dół, w zależności od naszych prefe-
rencji co do kolejności poszczególnych zmiennych. Ponadto w zakładce Variables 
znajduje się jeszcze opcja Statistics umożliwiająca weryfikację częstości wystę-
powania poszczególnych wartości zmiennych (Frequency), a także skrzyżowania 
dwóch zmiennych (Crosstabs) oraz przedstawienia wyników w postaci graficznej 
(ilustr. 12–14). 

Ilustr. 12. i 13. Częstości występowania wartości danej zmiennej oraz krzyżowanie zmiennych

Źródło: opracowanie własne
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Ilustr. 14. Prezentacja wyników w formie graficznej

Źródło: opracowanie własne

Dodawanie i edytowanie kodów

Po utworzeniu i opisaniu zmiennych kolejnym etapem jest utworzenie ko-
dów oraz ich ustrukturyzowanie. Podobnie jak w przypadku zmiennych, aby do-
dać kod, możemy skorzystać z głównego paska zadań, wybierając opcję Codes, 
a następnie Add lub klikając prawym przyciskiem myszy w oknie znajdującym się 
w dolnym, lewym rogu strony, zatytułowanym CODES. W oknie, które się pojawi 
(Code definition), po wyborze funkcji Add, wpisujemy nazwę kodu (Code name) 
oraz nazwę kategorii (Under), pod którą się znajdzie (ilustr. 15). Warto dodać, 
że materiał badawczy jest kodowany za pomocą kodów, a nie kategorii, co ozna-
cza, że przy zakodowanym fragmencie tekstu wyświetlać się będzie nazwa kodu, 
a nie kategorii, warto o tym pamiętać, tworząc strukturę kodową, aby uniknąć 
sytuacji, w której nazwa kodu będzie niejasna albo nazwa kategorii będzie zbyt 
szczegółowa. Przykładowo w trakcie analizy wywiadów z mieszkańcami gated 
communities utworzono kategorię: motywy/przyczyny, a w jej ramach m.in. na-
stępujące kody: strach, prestiż, inne. Ponadto możemy wybrać kolor kodu (Color), 
a także dodać krótki opis (Description), np. instrukcję dla koderów lub przykłado-
wy fragment tekstu, który mógłby zostać zakodowany za pomocą danego kodu. 
Istnieje również możliwość wskazania kilku słów kluczowych (ilustr. 16). Funkcje 
te mogą okazać się pomocne w przypadku dużych partii materiału, w sytuacji 
gdy niezbędna jest praca kilku koderów pracujących równocześnie. Szczegółowa 
instrukcja oraz słowa kluczowe mogą zminimalizować ryzyko, że różne kody zo-
staną przypisane do podobnych fragmentów.
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Ilustr. 15. Dodawanie nowego kodu

Źródło: opracowanie własne

Ilustr. 16. Dodawanie nowego kodu – określanie nazwy oraz słów kluczowych

Źródło: opracowanie własne

Warto również dodać, że program, oprócz tworzenia struktury składającej 
się z kategorii i kodów, umożliwia również opracowanie podkategorii. W tym celu 
należy skorzystać z opcji drzewa kodowego (select under which category the 
new category will be stored), znajdującej się w oknie Code definition między 
nazwą kategorii a opcją wyboru koloru danego kodu. Chcąc dodać kod, który bę-
dzie zawierał się w nowej podkategorii w ramach jednej z już istniejących katego-
rii, wpisujemy najpierw nazwę kodu (Code name), następnie nazwę podkategorii 
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(Under), a w dalszej kolejności za pomocą opcji (select under which category the 
new category will be stored) wybieramy kategorię, pod którą chcemy umieścić 
nową podkategorię oraz nowy kod. W przypadku badań nad osiedlami zamknię-
tymi jedną z kategorii, jaka była wykorzystywana w trakcie analizy, były „wady 
gated communities”, w jej ramach utworzono natomiast podkategorię „konflik-
ty” – ilustr. 17 przedstawia sposób utworzenia tej podkategorii. 

Ilustr. 17. Dodawanie nowego kodu – tworzenie podkategorii

Źródło: opracowanie własne

Warto zauważyć, że podkategorie funkcjonują w programie na analogicz-
nych zasadach jak kategorie, tzn. porządkują strukturę kodów, ale nie można za 
ich pomocą kodować zebranego materiału.

Usuwanie i edytowanie kodów oraz kategorii jest analogiczne jak w przy-
padku usuwania i edytowania zmiennych. W tym celu możemy skorzystać z pa-
ska zadań, wybierając opcję CODES, a następnie Delete lub Edit code, lub sko-
rzystać z okna kodów (CODES) znajdującego się w dolnym, lewym rogu w oknie 
całego programu. W drugim przypadku należy najechać kursorem myszy na kod, 
który chcemy usunąć lub edytować, później kliknąć prawym przyciskiem myszy 
i wybrać stosowne polecenia, a na koniec je zaakceptować. Program umożliwia 
również przesuwanie kodów między poszczególnymi kategoriami. Jeżeli chcemy 
zmienić miejsce danego kodu w strukturze, najłatwiejszym sposobem jest prze-
ciągnięcie go za pomocą myszy z jednej kategorii do drugiej. Opcji tej nie możemy 
jednak wykorzystać w przypadku kategorii. Przesunięcie jednej kategorii do dru-
giej nie spowoduje, że ta pierwsza stanie się automatycznie jej podkategorią, 
a jedynie kategorią równorzędną. Aby utworzyć podkategorię, należy skorzystać 
z opisanej powyżej opcji (select under which category the new category will 
be stored). Ponadto istnieje możliwość łączenia (Merge code) i dzielenia kodów 
(Split code), a także tworzenia kombinacji kodów (Code combination). Wszystkie 
te trzy opcje dostępne są w pasku zadań bądź w oknie CODES. Warto zauważyć, 
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że opcje te są bardzo przydatne w trakcie analizy, gdy okaże się, że część na-
szych kodów jest zbyt wąska i należałoby utworzyć z nich jeden nowy kod bądź 
odwrotnie, gdy okaże się, że nasz kod jest treściowo zbyt szeroki i można utwo-
rzyć z niego kilka niezależnych kodów. W przypadku drugiej opcji dotychczasowa 
nazwa kodu, może zostać zamieniona w kategorię, do której będą mogły zostać 
utworzone nowe kody. W celu przypisania pierwotnie zakodowanych fragmen-
tów do nowo utworzonych kodów, w odniesieniu do każdego z nich program za-
pyta, do którego nowego kodu należy przypisać dany fragment tekstu.

Kodowanie 

We wcześniejszej części artykułu przedstawiono sposób dodawania i edyto-
wania kodów. W przypadku badań nad łódzkimi osiedlami zamkniętymi wstępną 
listę kodów utworzono na podstawie przeglądu literatury oraz celów badania. 
Należy jednak pamiętać, że kody można dodawać na bieżąco, co spełnia również 
warunki kodowania otwartego w ramach metodologii teorii ugruntowanej. 

Samo kodowanie w programie jest proste i bardzo intuicyjne. Wystarczy za-
znaczyć dany fragment tekstu za pomocą myszy z wciśniętym klawiszem Shift, 
a następnie kliknąć dwukrotnie na wybrany kod, który znajduje się w dolnym, 
lewym oknie (CODES). Istnieje również inna metoda kodowania polegająca na za-
znaczeniu wybranego fragmentu tekstu, następnie wybraniu (podświetleniu 
i kliknięciu) danego kodu z okna znajdującego się w lewym, dolnym rogu, a w dal-
szej kolejności powrotu do zaznaczonego tekstu i kliknięcia prawego przycisku 
myszy. Z menu, które się rozwinie, wybieramy opcję Code as... (ilustr. 18).

Ilustr. 18. Kodowanie tekstu

Źródło: opracowanie własne
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Po zakodowaniu z prawej strony kodowanego fragmentu powinna wyświe-
tlić się nazwa kodu w kolorze, który dla niego wybraliśmy podczas jego doda-
wania. Gdy najedziemy kursorem myszy na znajdującą się z boku tekstu nazwę 
kodu, powinna wyświetlić się nam informacja o miejscu kodu w strukturze ko-
dów (kategoria, podkategoria itp.), dacie kodowania oraz kodującym (ilustr. 19). 
Dla ułatwienia pracy możemy dodatkowo wyróżnić zakodowany tekst, w tym 
celu z paska zadań należy wybrać opcję Document, a następnie Coded text i któ-
rąś z dostępnych opcji wyróżniania, np. podkreślenie albo zmianę koloru tekstu 
na kolor symbolizujący kod itp. (ilustr. 20).

Ilustr. 19. Informacje o kodzie: nazwa kategorii, 
nazwa kodu, data kodowania, nazwa kodera

Źródło: opracowanie własne 

Ilustr. 20. Wyróżnianie danego kodu

Źródło: opracowanie własne 
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Program QDA Miner umożliwia również szybszy sposób kodowania. Możemy 
skorzystać z opcji wyszukiwania tekstu Retrieval → Text Retrieval, znajdującej 
się w głównym pasku zadań (ilustr. 21).

Ilustr. 21. Wyszukiwanie tekstu

Źródło: opracowanie własne 

W oknie, które się pojawi, należy wpisać wyraz lub frazę, które chcemy od-
szukać. Przykładowo w przypadku badań na temat gated communities wyszuki-
wano takie wyrazy, jak: przyczyna, powód, motyw itp. Należy również zaznaczyć 
jednostkę, która ma być wyszukana, a mianowicie, czy ma być to cały dokument, 
ustęp (akapit), zdanie czy zakodowana część tekstu. Ponadto możemy wskazać, 
czy poszukiwania mają ograniczyć się tylko do jeszcze niezakodowanego tekstu 
czy objąć jego całość (ilustr. 22).

Ilustr. 22. Wyszukiwanie tekstu (cd.)

Źródło: opracowanie własne 

W dalszej kolejności wyświetli się okno z otrzymanymi wynikami przedsta-
wionymi w formie tabeli (ilustr. 23). Po zapoznaniu się z wybranymi fragmenta-
mi można je również automatycznie zakodować – należy rozwinąć opracowane 
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wcześniej drzewo kodowe i wybrać nazwę kodu, którą chcemy przypisać wyszu-
kanym fragmentom. Obok okna z wybraną nazwą kodu znajdują się symbole: jed-
nego i dwóch markerów, wybór opcji pierwszej pozwala wybrać fragmenty, które 
chcemy zakodować za pomocą wskazanego kodu (Code selected hit), natomiast 
druga opcja (Code all hits) umożliwi nam zakodowanie wszystkich fragmentów 
wyszukanych przez program.

Funkcja wyszukiwania i automatycznego kodowania w znacznym stopniu 
przyśpiesza i ułatwia kodowanie, w szczególności w badaniach, w których w jasny 
sposób mamy określone informacje, które chcemy znaleźć. W przypadku badań 
nad osiedlami zamkniętymi, gdy przede wszystkim koncentrowano się na moty-
wach, wspólnotowości, a także wadach i zaletach, w znacznym stopniu przyśpie-
szyło to proces kodowania. Należy jednak pamiętać, że opcja ta nie zastąpi rze-
telnego przeglądu transkrypcji przez badacza. Co więcej, wymaga ona od niego 
szczegółowego zapoznania się z wyszukanymi fragmentami i przeanalizowania, 
czy można im przypisać dany kod. Jednocześnie warto dodać, że jest to tylko jed-
na z licznych opcji, która umożliwia wyszukiwanie tekstu w programie QDA Miner.

Ilustr. 23. Kodowanie wyszukanych akapitów

Źródło: opracowanie własne

Analizowanie zakodowanego materiału

Mając zakodowany materiał, można rozpocząć pracę analityczną. QDA Mi-
ner ułatwia nam rozpoczęcie analizy poprzez narzędzia umożliwiające wyse-
lekcjonowanie materiału do dalszej pracy. Opcja Retrieval → Coding Retrieval 
umożliwia przejrzenie wszystkich fragmentów zakodowanych jednym bądź kil-
koma kodami. Wykorzystując powyższą funkcję, program przedstawi wszystkie 
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fragmenty, którym nadaliśmy wybraną etykietę (kod). Na tym etapie możemy 
ponownie zweryfikować, czy poprawnie zakodowaliśmy materiał, a także rozwa-
żyć możliwość połączenia analizowanego kodu z innym kodem bądź rozłączenia 
go na dwa bądź więcej niezależnych kodów (ilustr. 24). 

Ilustr. 24. Przegląd zakodowanych kodów

Źródło: opracowanie własne 

Ilustr. 25. Przegląd zakodowanych kodów (cd.)

Źródło: opracowanie własne

Ponadto opcja ta umożliwia wykorzystanie warunku (Condition - if), którego 
zastosowanie może zawęzić wyszukiwanie do przypadków, które np. pokrywa-
ją się z fragmentami zakodowanymi innym wybranym przez nas kodem (equel 
to), zawierają je w sobie (enclosing), zawierają się w nich (included in), zachodzą 
na siebie (overlapping), poprzedzają je (followed by), występują po nich (prece-
ded by) albo pojawiają się blisko nich (near). Funkcja ta może zostać w różny spo-
sób wykorzystywana w zależności od specyfiki i potrzeb badania (ilustr. 25). Do-
datkowo oprócz samego przeglądu fragmentów zakodowanych za pomocą danej 
etykiety możliwe jest uwzględnienie poszczególnych zmiennych oraz ich warto-
ści w ramach wyszukiwania (ilustr. 26). Podobnie jak w przypadku wyszukiwania 
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tekstu wyniki przedstawione zostaną w formie tabelarycznej (por. ilustr. 23), 
co więcej również wykorzystując tę funkcję, możliwe jest przekodowanie wyszu-
kanych fragmentów bądź przypisanie im całkowicie nowej etykiety (kodu). 

Ilustr. 26. Przegląd zakodowanych kodów 
z uwzględnieniem zmiennych i ich wartości

Źródło: opracowanie własne

Warto wspomnieć o możliwości wygenerowania z zakodowanych i wybra-
nych w trakcie wyszukiwania fragmentów tekstu raportu w formacie teksto-
wym, a także wyeksportowania wybranych fragmentów do nowego dokumentu, 
tj. utworzenia nowego projektu w programie, w którym wstępnie zakodowane 
materiały mogą zostać poddane szczegółowemu kodowaniu. 

Ilustr. 27. Analiza częstości występowania kodów

Źródło: opracowanie własne

Przedstawiona funkcja Coding Retrieval umożliwia, zgodnie z samą nazwą, 
wyszukanie fragmentów tekstu zakodowanych za pomocą danego kodu bądź ko-
dów, natomiast program oferuje jeszcze dodatkowe opcje do analizy zebranego 
materiału, które znajdują się w zakładce Analyze, w górnym pasku zadań. Jedną 
z podstawowych analiz, którą przeprowadzono w ramach badania łódzkich osie-
dli zamkniętych, była analiza częstości występowania danego kodu. Pozwala ona 
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na zorientowanie się, które z kodów i z jaką częstotliwością występowały w anali-
zowanym materiale. Aby skorzystać z tej funkcji, z zakładki Analyze należy wybrać 
opcję Coding Frequency (ilustr. 27). Funkcja umożliwia przedstawienie częstości 
występowania wszystkich albo tylko wybranych kodów. W przypadku tej drugiej 
opcji niezbędne jest rozwinięcie wszystkich kodów, które były wykorzystywane 
w badaniu i zaznaczenie tych, których częstość chcemy zweryfikować. Ponadto 
można skorzystać z opcji, która pozwala ograniczać zliczanie kodów do takich, 
które występują co najmniej n razy (ilustr. 28). Z opcji tej można korzystać w za-
leżności od specyfiki badania, np. jeżeli zależy nam na wyborze tylko tych kodów, 
które pojawiają się najczęściej. 

Ilustr. 28. Analiza częstości występowania kodów (cd.)

Źródło: opracowanie własne 

Ilustr. 29. Wyniki analizy częstości występowania kodów8

Źródło: opracowanie własne

8  Zaprezentowane wyniki dotyczą innego projektu badawczego dotyczącego osiedli zam-
kniętych, stąd występują pewne różnice w nazewnictwie kodów.
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W ramach funkcji Coding Frequency, podobnie jak w przypadku opcji Coding 
Retrieval, wyniki zostaną zaprezentowane w tabeli (ilustr. 29), ale istnieje rów-
nież możliwość przedstawienia ich w formie graficznej w postaci wykresów słup-
kowych, kołowych itp. (ilustr. 30–31). Dodatkowo w tym przypadku możemy sko-
rzystać z funkcji wygenerowania raportu w formie tekstowej i wyeksportowania 
wyszukanych danych do nowego dokumentu, w którym można będzie przepro-
wadzić dodatkowe kodowanie wybranych fragmentów, np. w przypadku mate-
riału zebranego w ramach badania dotyczącego gated communities w pierwszej 
kolejności można byłoby zakodować wybrane fragmenty kodem: motyw/przy-
czyna, w dalszej, korzystając z funkcji Coding Frequency lub Coding Retrieval, 
możliwe byłoby wyszukanie fragmentów zakodowanych tym kodem, a następnie 
importowanie ich do nowego dokumentu, w którym należałoby przeprowadzić 
dodatkowe kodowanie mające na celu zidentyfikowanie typów i rodzajów moty-
wów oraz przyczyn wymienianych przez badanych, np. prestiż, bezpieczeństwo, 
komfort itp.

Ilustr. 30. i 31. Sposoby graficznej prezentacji danych

Źródło: opracowanie własne

Ostatnią przeprowadzoną analizą związaną z problematyką gated communities, 
a zarazem jedną z najciekawszych, które oferuje program QDA Miner, była analiza 
częstości występowania kodów według zmiennych (Coding by Variables). Pozwala 
ona na przedstawienie częstości występowania wybranego kodu lub kodów w po-
wiązaniu z wartościami wybranej zmiennej lub zmiennych. Aby skorzystać z tej anali-
zy, z zakładki Analyze należy wybrać opcję Coding by Variables, a następnie wybrać 
kod oraz zmienną (Tabulate with), z jaką chcemy go skrzyżować (ilustr. 32). W ramce, 
która się wyświetli (Table content), należy wybrać ustawienia tabeli, a mianowicie 
czy wyniki mają dotyczyć liczebności kodu (Code Frequency), liczby występujących 
przypadków (Code occurence (cases)), liczby zakodowanych słów (Word count) czy 
ich odsetka w dokumentach o danej wartości zmiennej (Percentage of words). Po-
nadto w pasku Display należy wybrać, czy wyniki mają być przedstawione w liczbach 
bezwzględnych (Count), w procentach przedstawionych w wierszach (Row percent), 
kolumnach (Column percent) czy całej tabeli (Total percent) (ilustr. 33).



Ilustr. 32. Analiza częstości występowania kodów  
według zmiennych

Źródło: opracowanie własne

Ilustr. 33. Analiza częstości występowania kodów  
według zmiennych (cd.)

Źródło: opracowanie własne

Ilustr. 34. Wyniki analizy częstotliwości występowania kodów  
według wybranej zmiennej

Źródło: opracowanie własne 
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Ilustr. 35. i 36. Graficzna prezentacja wyników analizy częstości występowania kodów  
według zmiennej

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie 

Wydaje się, że konflikt między badaczami jakościowymi a ilościowymi w znacz-
nym stopniu został zażegnany, zaś techniki jakościowe zyskały podobny status 
do ilościowych. Każda z tych grup technik badawczych ma swoje zalety i wady. 
Techniki jakościowe lepiej nadają się do badania zjawisk, które wymagają bliższego 
poznania i zrozumienia, z kolei ilościowe do innych, chociażby opinii społeczeństwa 
na dany temat. W celu wykorzystania zalet ich obu można wykorzystać tzw. Mixed 
Method Research albo triangulację. W przypadku tych dwóch metod coraz więk-
szy wpływ na analizowanie materiału zebranego za ich pomocą mają nowoczesne 
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technologie. Jednym z przykładów nowoczesnych narzędzi wpływających na pro-
ces analizy może być przedstawiony w niniejszym artykule program QDA Miner, 
który należy do coraz szybciej rozwijającej się rodziny oprogramowania kompute-
rowego wspierającego analizę danych jakościowych CAQDAS (Computer-Assisted 
Qualitative Data Analysis Software). Jak zauważa Jakub Niedbalski (2013), nowo-
czesne technologie odciskają swoje piętno już nie tylko na naukach ścisłych i przy-
rodniczych, lecz także społecznych, w tym na praktykach badaczy jakościowych. 
Świadczy o tym chociażby coraz większa liczba dostępnych na rynku programów, 
a także publikacji i konferencji naukowych. Należy jednak zauważyć, że w przypad-
ku nauk społecznych nowoczesne technologie początkowo zaczęły być wykorzy-
stywane przez badaczy prowadzących badania ilościowe, natomiast początek roz-
woju CAQDAS można datować na lata 80. XX w. W tym miejscu należy wspomnieć 
o pierwszej wersji programu NUDIST, która pojawiła się w roku 1981 (Brosz 2012). 
Jak podkreślą Niedbalski i Ślęzak (2012: 128):

Wspomagana komputerowo analiza danych jakościowych (Computer-Assisted Qualitative Data 
Analysis Software [CAQDA]) ma więc już swoją tradycję, a jej rozwój można rozpatrywać w dwóch 
aspektach: technologicznym oraz metodologiczno-analitycznym.

W niniejszym artykule starano się ukazać oba powyższe aspekty progra-
mu QDA Miner – jego możliwości techniczne, a także dostosowanie do potrzeb 
i oczekiwań badacza oraz wpływ na cały proces badawczy. Przed przedstawie-
niem wniosków bezpośrednio dotyczących omawianego programu warto jednak 
skrótowo odnieść się do wad i zalet komputerowo wspomaganej analizy danych 
jakościowych prezentowanych w literaturze przedmiotu. Z jednej strony pod-
kreśla się, że jej podstawową zaletą jest przede wszystkim szybkość kodowania, 
a także dyscyplina badawcza. Oprogramowanie CAQDAS umożliwia przeprowa-
dzenie uporządkowanej analizy, przedstawienie częstości występowania dane-
go zjawiska, skuteczne przeszukanie całości analizowanych tekstów, co w efek-
cie ogranicza możliwość pojawienia się zarzutu, że wyniki ograniczają się jedynie 
do wyboru anegdot wspierających interpretację badacza. Ponadto wykorzysta-
nie programów do jakościowej analizy tekstu umożliwia efektywniejszą pracę ze-
społową, m.in. poprzez możliwość wypracowania zgodnego stanowiska wobec 
znaczenia wykorzystywanych kategorii, co z kolei pozytywnie wpływa na rzetel-
ność całego badania (Seale 2009). Z drugiej strony można spotkać się też z kil-
koma zastrzeżeniami i wadami odnoszonymi do CAQDAS, a mianowicie z zapo-
średniczonym przez program dostępem do materiału empirycznego. Podkreśla 
się, że badacze prowadzący analizy „na papierze” mogą mieć poczucie bliższej 
styczności z wypowiedziami badanych. Kolejnym zarzutem jest zbyt duży wpływ 
metodologii teorii ugruntowanej bądź ogólne ograniczenie i zawężenie perspek-
tywy badawczej, a także zbyt silny nacisk położony na procedury kodowania 
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i wyszukiwania danych (Seale 2009; Gibbs 2011). Pojawiają się również zastrze-
żenia, że część operacji przeprowadzonych z pomocą specjalistycznego oprogra-
mowania CAQDAS można byłoby wykonać za pomocą zwykłych edytorów tek-
stów. Ponadto w przypadku małych partii danych, wykorzystywanie pakietów 
komputerowych jest raczej mało przydatne (Gibbs 2011). Powyżej przedstawione 
zastrzeżenia przyczyniają się do powstawania obaw związanych z wykorzystywa-
niem programów do jakościowej analizy danych. Jakub Niedbalski (2013) zwraca 
uwagę m.in. na wątpliwości części badaczy jakościowych w zakresie praktycz-
nego zastosowania oprogramowania CAQDAS oraz na pewne bariery mentalne 
przejawiające się nieufnością do wykorzystywania nowoczesnych technologii 
w tradycyjnych metodach naukowych. Zdaniem Gregora Wiedemanna (2013) 
wykorzystanie CAQDAS może się kojarzyć z analizą tekstu przebiegającą według 
wzorów analiz dokonywanych na liczbach za pomocą programu SPSS, natomiast 
badaczom jakościowym zależy przede wszystkim na tym, aby unikać redukcjo-
nistycznej epistemologii pozytywistycznej. Możliwość wykorzystania w analizie 
większej liczby przypadków nie jest również postrzegane jako coś pożądanego 
i koniecznego. Badacze jakościowi, aby zgłębić przedmiot ich badań, nie powinni 
koncentrować się na jak największej liczbie przypadków, lecz na jak najbardziej 
zróżnicowanych przypadkach (Wiedemann 2013).

W tym miejscu warto ustosunkować się do przedstawionych w literaturze 
zalet i wad CAQDAS i odnieść je do doświadczeń wynikających z pracą w progra-
mie QDA Miner. Przede wszystkim należy się zgodzić, że wykorzystywanie pro-
gramu w znacznym stopniu przyśpiesza proces kodowania, ale trzeba zauważyć, 
że warunkiem koniecznym jest szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką progra-
mu, jego funkcjami, możliwościami itp. Jest to zajęcie czasochłonne i procesual-
ne, a próba przeprowadzenia pierwszej analizy za pomocą programu, którego 
dopiero się uczymy, może trwać dłużej niż w przypadku wykorzystania metody 
„ołówka i papieru”. Niemniej z każdym kolejnym projektem oszczędności czasu 
na pewno będą znaczne. Program QDA Miner jest również skutecznym narzę-
dziem do porządkowania i strukturyzowania zebranego materiału. Warto wspo-
mnieć o możliwości dodawania zmiennych służących do opisu poszczególnych 
przypadków oraz umożliwiających łatwą ich identyfikację. Niewątpliwie oprogra-
mowanie CAQDAS pozytywnie wpływa na dyscyplinę projektu badawczego. W li-
teraturze przedmiotu podkreśla się jednak, że w przypadku badań jakościowych 
żaden program nigdy nie zastąpi badacza i jego interpretacji. Z powyższą tezą 
nie należy dyskutować, ale należy zwrócić uwagę, że opisane w artykule funkcje 
analizy mogą w znacznym stopniu wesprzeć i zainspirować badacza w procesie 
interpretacyjnym. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość krzyżowania kodów 
z poszczególnymi zmiennymi i ich wartościami, czyli coś, co w przypadku trady-
cyjnej analizy jest bardzo trudne, a niemalże niewykonalne.
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Odnosząc doświadczenia wynikające z pracy w programie QDA Miner do po-
jawiających się w literaturze zarzutów, należy zaznaczyć, że obecnie coraz częściej 
mamy do czynienia z zapośredniczoną „stycznością” w przypadku książek, gazet, 
magazynów itp., co przekłada się również na styczność z materiałem badawczym. 
Podczas badań nad łódzkimi osiedlami zamkniętymi kontakt z materiałem zapo-
średniczonym za pomocą monitora i interfejsu programu nie stanowił większego 
problemu. W przypadku omawianego programu niesłuszny wydaje się również 
zarzut dotyczący monopolizacji CAQDAS przez metodologię teorii ugruntowanej. 
W omawianych badaniach przed przystąpieniem do kodowania, na podstawie 
wcześniejszej konceptualizacji, opracowano początkową listę kodów, co nie wiązało 
się z żadnymi problemami w trakcie pracy w programie. Co więcej, można odnieść 
wrażenie, że specyfika oprogramowania, w tym dodawania kodów, sprzyja raczej 
takiemu podejściu niż klasycznemu kodowaniu otwartemu w ramach metodologii 
teorii ugruntowanej. Natomiast w odniesieniu do zarzutu o znacznej koncentra-
cji na kodowaniu i wyszukiwaniu tekstu należy zauważyć, że program QDA Miner 
posiada liczne dodatkowe funkcje analityczne. Trzeba jednak zaznaczyć, odwołu-
jąc się do przytaczanej wcześniej opinii Wiedemanna, że jakościowa analiza tekstu 
dokonywana za pomocą specyficznego oprogramowania nigdy nie powinna prze-
biegać według wzorów analiz dokonywanych na liczbach za pomocą pakietów sta-
tystycznych. Oprogramowanie CAQDAS stanowi znaczne wsparcie dla badacza, ale 
raczej nigdy go nie zastąpi w interpretacji. Odpowiadając na zarzut, że program 
QDA Miner można zastąpić zwykłym edytorem tekstu, trzeba stwierdzić, że samo 
przeprowadzenie jakościowej analizy mogłoby być możliwe, ale nie na takim pozio-
mie, na jakim można to zrobić z wykorzystaniem QDA Miner.

Konkludując, można postawić tezę, że niebawem takie programy, jak 
QDA Miner, MAXQDA, NVivo staną się dla badaczy jakościowych tym, czym SPSS 
i Statistica dla badaczy ilościowych. 
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The Use of a Computer Program QDA Miner in the Analysis of Qualitative 
Research. The Example of Individual In-Depth Interviews with Residents 

of Gated Communities in Lodz

Summary. The main purpose of this article is to present the process of the qualitative anal-
ysis using computer programme QDA Miner. The article presents the differences between anal-
ysis conducting in a traditional way and computer-assisted analytical process. For this purpose, 
there have been used individual in-depth interviews conducted with residents of so-called gated 
communities. 

At this point, it is worth noting that the computer programmes (CAQDAS packages) sup-
porting the work of qualitative researchers are becoming more and more popular, including 
also Polish researchers. Furthermore, more often articles on practical use of such programmes 
might be found in Polish scientific journals. Most of them discussed the capacities of such pro-
grammes as NVivo, Atlas.ti, MAXqda or Opencode. On the other hand, there are not many arti-
cles on QDA Miner, what might be explained by its less popularity. Therefore it seems reasonable 
to present the capacity of this programme in assisting qualitative data analysis.

Keywords: gated communities, qualitative research, qualitative data analysis, computer-as-
sisted data analysis, QDA Miner.

Wykorzystanie programu komputerowego QDA Miner…
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Główne funkcje programu NVivo a procedury metodologii 
teorii ugruntowanej, czyli jak realizować badanie oparte 

na MTU, korzystając z oprogramowania CAQDA?1 

Streszczenie. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi możliwości, jakie niesie ze sobą 
korzystanie z oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę danych jakościowych 
w realizacji projektów badawczych opartych na metodach jakościowych. Przedmiotem analizy 
jest program NVivo i jego funkcje. W artykule przedstawiamy sposób, w jaki poszczególne opcje 
tego programu powinny być wykorzystane, aby stanowiły skuteczny środek do prowadzenia ba-
dań zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej. 

Słowa kluczowe: oprogramowanie komputerowe wspomagające analizę danych jakościo-
wych (CAQDAS), NVivo, metodologia teorii ugruntowanej (MTU). 

Wstęp 

Technologia odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie. Jednym 
z jej oblicz jest stosowanie wszechobecnych komputerów oraz programów, za-
równo tych uniwersalnych, jak i specjalistycznych, skierowanych do wąskiego 
grona odbiorców, jakimi są naukowcy oraz badacze. Oprogramowanie kompu-
terowe jest już od wielu lat wykorzystywane w naukach społecznych i humani-
stycznych. Wydaje się jednak, że od niedawna zyskało także uznanie badaczy 
stosujących jakościowe metody analizy danych. 

Wśród wielu programów służących wspomaganiu analizy danych jakościo-
wych wybraliśmy NVivo, kierując się naszą wiedzą, a także wieloletnim doświad-
czeniem w zakresie oprogramowania CAQDA. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że NVivo to narzędzie wspomaga-
jące projekty badawcze z zakresu analizy dyskursu, metodologii teorii ugrunto-
wanej, analizy konwersacyjnej, etnografii, badań opartych na fenomenologii, 

1  Tekst stanowi uaktualnioną i wzbogaconą o nowe treści wersję artykułu Niedbalskiego i Ślęzak (2012).
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a także innych, w tym mieszanych metod badawczych (Schönfelder 2011). Nie-
mniej jako badacze stosujący MTU w artykule będziemy patrzeć na opisywany 
program z perspektywy tej właśnie metody badawczej. Z tego względu pragnie-
my przedstawić najważniejsze funkcje, jakie udostępnia program NVivo, ze wska-
zaniem ich przydatności w procesie analizy jakościowej zgodnej z metodologią 
teorii ugruntowanej.

Metodologia teorii ugruntowanej – podstawowe założenia i procedury 

Wybór metodologii zawsze wiąże się z określonymi założeniami ontologicz-
nymi i epistemologicznymi, które stanowią ramę prowadzonych badań. Jeśli 
badacz stawia sobie za cel poznanie perspektywy badanych aktorów społecz-
nych i uchwycenie procesualnego wymiaru badanych zjawisk, szczególnie przy-
datna wydaje się metodologia teorii ugruntowanej (Glaser 1998: 11; zob. Ślęzak 
2009: 40–41).

Zgodnie z jej założeniami teoria wyłania się w trakcie systematycznie pro-
wadzonych badań terenowych w wyniku analizy danych empirycznych, bezpo-
średnio odnoszących się do obserwowanego fragmentu rzeczywistości społecz-
nej (Glaser, Strauss 1967: 1; Strauss, Corbin 1990: 23; Glaser 1998: 3; Konecki 
2000: 26). Ma ona charakter teorii średniego zasięgu, której pojęcia wywodzą 
się z obserwacji i opisu ściśle wyodrębnionego do badań obszaru empirycznego 
(middle range theory; Merton 2002: 61–93). Generowanie teorii jest procesem, 
w którym etap zbierania danych nie jest wyraźnie oddzielany od etapu budowa-
nia hipotez. Gromadzenie danych empirycznych odbywa się w przypadku stoso-
wania MTU nie stadialnie, fazowo, lecz naprzemiennie z prowadzoną równolegle 
analizą i interpretacją (Niedbalski, Ślęzak 2012: 131). Oba etapy przeplatają się, 
a ciągłe powracanie badacza do zebranego materiału gwarantuje, że budowana 
przez niego teoria rzeczywiście wyłania się z danych empirycznych (Strauss, Cor-
bin 1990: 59; Konecki 2000: 27; Urbaniak-Zając, Piekarski 2001: 24). 

Teoria powstaje więc w sposób indukcyjny, na podstawie analizy zbiera-
nych danych. Dopiero na podstawie „wyindukowanych” w ten sposób katego-
rii prowadzona jest analiza dedukcyjna, wskazująca kolejne grupy przypadków 
do analiz porównawczych, w wyniku których można osiągnąć bardziej abs-
trakcyjny poziom teoretycznego powiązania kategorii (Ślęzak 2009: 42). Mamy 
tu do czynienia z procedurą abdukcji, czyli przechodzenia od indukcji do dedukcji 
(Strauss, Corbin 1990: 111; Konecki 2000: 45–46; Urbaniak-Zając, Piekarski 2001: 
29). Teoria nie jest zatem swobodną twórczością literacką, a żmudną, podda-
waną kontroli i „obiektywną” metodologią badawczą (Glaser 1998; Hammersley, 
Atkinson 2000: 196; Konecki 2000: 32). Jednym z założeń leżących w podstaw 
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jej stosowania jest maksymalne ograniczenie prekonceptualizacji badawczej 
w celu zachowania otwartości i podtrzymania szans na odkrycie zjawisk, których 
na początku badań nie poszukiwaliśmy i których nie byliśmy świadomi (Kone-
cki 2000: 27). Działaniom tym towarzyszą również inne procedury metodologicz-
nej poprawności. W przypadku MTU należą do nich m.in. teoretyczne pobiera-
nie próbek (theoretical sampling), procedura ciągłego porównywania (constant 
comparative metod), kodowania, pisania not. Pobieranie próbek ma charakter 
procesualny i odbywa się do chwili osiągnięcia teoretycznego nasycenia (theore
tical saturation), a więc takiego momentu, kiedy nie pojawiają się już żadne nowe 
dane, a kolejne przypadki są podobne do wcześniejszych i można je zanalizować 
za pomocą już istniejących kategorii (Glaser 1978: 142). 

Warto zaznaczyć, że metodologia teorii ugruntowanej nie jest propozycją 
jednolitą, niezróżnicowaną wewnętrznie. Z uwagi na to, że przez dziesięciolecia 
była ona poddawana krytycznej refleksji przez jej twórców, dziś zaś jest stoso-
wana przez kolejne pokolenia badaczy, którzy nierzadko wprowadzają pewne 
modyfikacje do jej założeń i stosowanych procedur analitycznych, można mówić 
raczej o metodologiach teorii ugruntowanej (por. Glaser, Strauss 1967; Piotrow-
ski 1985; Bokszański 1986; Ziółkowski 1981; Strauss, Corbin 1990: 24–25; Char-
maz 1994; Konecki 2000: 32–47; Gorzko 2008). Nie rozważając w sposób bardziej 
szczegółowy różnic pomiędzy tymi podejściami, chcielibyśmy jednak podkreślić, 
że w pracy wykorzystywane jest podejście reprezentowane przez A. Straussa, 
czerpiące z tradycji symbolicznego interakcjonizmu, co tym samym stanowi spój-
ną całość z przyjmowanymi przeze mnie złożeniami ontologicznymi i epistemolo-
gicznymi (Ślęzak 2009: 46). 

Krótki opis programu 

Historia oprogramowania NVivo sięga początku lat 80. XX w. Program zo-
stał opracowany przez Toma Richardsa do wspierania badań społecznych przez 
Lyn Richards i stał się jednym z pierwszych programów do badań jakościowych. 
Wersjami programu poprzedzającymi pojawienie się NVivo był NUD*IST (Non
-Numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing), a następnie 
oprogramowanie noszące nazwę QSR – od wersji N4 do N6 (Niedbalski 2014). 
Od tego czasu program przeszedł liczne modyfikacje, a kolejne jego wersje były 
wzbogacane o coraz nowsze funkcje, lepiej dopasowane do potrzeb badaczy ja-
kościowych. Dynamika zmian sprawia, że co około 2–3 lata ma swoją premierę 
nowa wersja programu. Obecnie (stan na początek 2014 r.) jest to wersja 102. 

2  Prezentowane w artykule rozwiązania bazują na wersji 9 programu NVivo. 

Główne funkcje programu NVivo…
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Program NVivo, pomimo wielu dostępnych w nim opcji, jest dość intuicyjny. 
Jego wygląd oraz ułożenie poszczególnych funkcji pozwalają nawet niedoświad-
czonemu użytkownikowi na dość szybkie oswojenie się z nim. W górnej części 
okna znajduje się rozwijane menu oraz paski narzędzi. Nieco poniżej zamiesz-
czono pasek przeszukiwarki, dzięki któremu użytkownik może wyszukiwać dane 
ze wszystkich dostępnych źródeł i materiałów znajdujących się w bazie danych. 
Drugi obszar to menu nawigacji zajmujące lewą część okna interfejsu. Zdecydo-
wanie największą przestrzeń interfejsu zajmuje okno robocze, gdzie wyświetlane 
są elementy projektu wybrane przez użytkownika.

Ilustr. 1. Główne okno programu NVivo

Źródło: opracowanie własne

Pracę w programie rozpoczynamy od utworzenia projektu stanowiącego de 
facto bazę danych, którą badacz będzie stopniowo zapełniał kolejnymi materiała-
mi. NVivo daje w tym zakresie spore możliwości, bowiem pozwala na zaimporto-
wanie zarówno plików tekstowych, jak i zdjęć, materiałów audio i wideo. Ważne 
jest przy tym, że oba programy obsługują nie tylko różne rodzaje danych, lecz 
także wiele ich formatów, co sprawia, że ich zakres zastosowania jest niezwykle 
szeroki (Niedbalski 2014). 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż program posiada swoisty system na-
zewnictwa. Uwagę zwraca przede wszystkim zmiana terminów – „kody” w NVivo 
funkcjonują pod nazwą „węzły” (Nodes). Dla początkujących użytkowników 
ta odmienność idiosynkratyczna języka może być nieco problematyczna, ale sto-
sunkowo szybko można się do niej przyzwyczaić (Niedbalski 2014). 
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Funkcje NVivo a realizacja projektu opartego na MTU 

Wiedząc jak należy rozpocząć pracę z programem NVivo, możemy przystą-
pić do czynności stricte analitycznych, związanych z procesem generowania teorii 
zgodnie z MTU. Będzie nas zatem przede wszystkim interesować możliwość wyko-
rzystania wybranych funkcji dostępnych w programie w taki sposób, aby badacz 
mógł stosować określone procedury badawcze metodologii teorii ugruntowanej. 

Podstawowe elementy teorii to kategorie i ich własności (najbardziej kon-
kretne, dające się skonceptualizować cechy danej kategorii, na tyle specyficzne, 
by były przydatne w dalszej analizie) oraz hipotezy (powiązania między kategoria-
mi, które badacz odkrywa w trakcie prowadzenia analiz). Kategorie i ich własno-
ści generowane są podczas procedury kodowania (coding). 

Kluczową rolę odgrywa w tym kontekście proces kodowania, a więc przy-
pisywania partiom materiału określonych etykiet odzwierciedlających ich sens 
i znaczenie nadawane im przez aktorów społecznych i odwzorowane przez bada-
cza (Niedbalski, Ślęzak 2012: 131). W metodologii teorii ugruntowanej wyróżnia 
się dwa podstawowe typy kodowania: rzeczowe i teoretyczne. Kodowanie rze-
czowe oznacza skonceptualizowanie danego obszaru badań poprzez stosowanie 
(często naprzemiennie) trzech rodzajów kodowania: otwartego (open), zognisko-
wanego (axial) oraz selektywnego (selective) (Strauss, Corbin 1990: 57–116). 

Kodowanie otwarte stanowi podstawę dla pozostałych typów kodowań. 
Polega ono na przypisaniu etykiet (na wszystkie możliwe sposoby) zebranemu 
materiałowi empirycznemu, zidentyfikowaniu kategorii, ich własności i w kon-
sekwencji przejściu od danych na poziom konceptualny. Polega na przypisaniu 
do jednego lub większej liczby akapitów określonego słowa bądź zwrotu. Kod 
ma zatem charakter pojęcia, które informacjom opisowym przypisuje znaczenie 
(Gorzko 2008: 93). Strauss i Corbin (1990: 74) definiują je jako „proces analitycz-
ny, w którym pojęcia są określone i opracowane pod względem ich właściwości 
i wymiarów”. Cel ten jest realizowany poprzez poszukiwanie znaczeń ukrytych 
w danych, dokonywanie ich porównań, a także rozwijanie i tworzenie bardziej 
ogólnych kategorii dla podobnych zjawisk (Strauss, Corbin 1990).

Wykonywanie tego rodzaju kodowania w programie NVivo odbywa się po-
przez zaznaczanie fragment po fragmencie tekstu, któremu następnie nadaje 
się określone etykiety (Niedbalski 2014). Co istotne, wygenerowane kody mogą 
podlegać modyfikacjom w zależności od kolejnych ustaleń badacza, a także jego 
ewoluujących pomysłów. Oznacza to, że kod raz nadany może zmienić swoją na-
zwę, zostać połączony z innym kodem bądź też, w miarę jak będzie postępował 
proces teoretyzowania, może być zastąpiony innym kodem. W NVivo możemy 
istniejące kody kopiować (Copy), wycinać (Cut), usuwać (Delete), zmieniać ich na-
zwę (Rename) czy włączać jeden kod w drugi (Merge). 

Główne funkcje programu NVivo…
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Ilustr. 2. Kodowanie otwarte w programie NVivo

Źródło: opracowanie własne 

Kodowanie nie może się ograniczać do wykrycia kategorii i ich nazwania. Ele-
mentami, z których składa się teoria, są m.in. kategorie i ich własności. Te pierwsze 
przedstawia się jako „pojęciowe elementy teorii”, a więc podstawowe składniki, 
z których są one budowane. Kategorie stanowią pojęciowe odpowiedniki zja-
wisk (Gorzko 2008: 79) i, zgodnie ze stwierdzeniem Glasera i Straussa, „opierają 
się na samych sobie” (1967: 36). Jak podają wspomniani autorzy, jest to podsta-
wą do ich odróżnienia od własności. Te ostatnie mają zaś sens jedynie wtedy, gdy 
są konceptualnymi aspektami albo elementami kategorii. Pomiędzy kategoriami 
a własnościami zachodzi więc różnica ogólności (Gorzko 2008: 79). Jak twierdzi 
Marek Gorzko (2008: 80), twórcy teorii ugruntowanej zakładali bowiem, że ogól-
ne kategorie stanowią trzon teorii i są konstruowane z elementów niższego rzę-
du. Co więcej, kategorie muszą być rozwinięte w terminach swoich własności. Im 
więcej tych pojęciowych komponentów (składników, własności) zostanie obję-
tych analizą, tym lepiej są opisane kategorie i tym „gęstsza” jest budowana z ich 
użyciem teoria (Gorzko 2008: 81). Dlatego kolejnym krokiem w analizie opartej 
na MTU jest kodowanie zogniskowane, w trakcie którego określane są powiązania 
między kategoriami i subkategoriami. Pomocny w ich odnalezieniu może być para
dygmat kodowania (coding paradigm). Składają się na niego warunki przyczynowe 
(causal conditions) wystąpienia analizowanego zjawiska (phenomenon), kontekst 
(context), w jakim zachodzi, warunki interweniujące w jego przebieg (intervening 
conditions), a także działania, strategie interakcyjne, które mu towarzyszą (action/
interaction strategies) oraz konsekwencje (consequences) występowania tych 
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czynników (Strauss, Corbin 1990: 99; Konecki 2000: 48–55). Dodatkowym narzę-
dziem analitycznym jest matryca warunków (conditional matrix) ułatwiająca kodo-
wanie i opis warunków przyczynowych, interweniujących oraz kontekstu wystę-
powania danego zjawiska (Strauss, Corbin 1990: 158–173; Konecki 2000: 50–51). 

W praktyce program NVivo umożliwia utworzenie uporządkowanej struktu-
ry kodów, a więc drzewa kategorii. Co więcej, w samym drzewie kategorii moż-
na, w miarę jak będzie postępował proces analityczny, dokonywać określonych 
zmian i modyfikacji. Mogą one polegać na przykład na zmianie położenia wzglę-
dem siebie kategorii pozostających na tym samym poziomie w hierarchii. 

Ilustr. 3. Budowa drzewa kategorii

Źródło: opracowanie własne 

Struktura drzewa jest także niezwykle pomocna w utworzeniu kategorii cen-
tralnej, która wyłania się w trakcie kodowania zogniskowanego. Kategoria cen-
tralna (core category) jest zazwyczaj podstawowym procesem (basic process), 
a jej istotą jest fakt, że to z nią powiązane są pozostałe kategorie i wokół niej 
buduje się teoria (Glaser 1998). 

Na bazie kodowania zogniskowanego można prowadzić kodowanie selektyw
ne, w którym zebrany materiał analizujemy pod kątem jedynie tych zmiennych 
i kodów, które związane są z kategorią centralną (core category). W trakcie ba-
dań w wypowiedziach rozmówców pojawiają się także liczne kody in vivo, które 
są wyrazem konceptualnej pracy badanych, ich sposobu myślenia o kluczowych 
dla nich problemach; są one włączane do budowanej teorii bezpośrednio z języka 
potocznego i rzeczowego obszaru badań (Strauss, Corbin 1990: 69; Glaser 1998: 
137; Miles, Huberman 2000: 64; Konecki 2000: 38; Ślęzak 2009: 44). 
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Poza odwzorowaniem struktury kodów w formie drzewa kategorii w pro-
gramie NVivo można posłużyć się opcją tworzenia relacji pomiędzy katego-
riami (Relationship). Używając tej funkcji, można wskazać rodzaj relacji oraz 
to, czy jest ona jedno- czy dwukierunkowa lub po prostu ustalić sam fakt 
istnienia zależności bez wskazywania jej kierunku. Dzięki temu uzyskuje się 
narzędzie wspomagające proces tworzenia hipotez, a więc umożliwiające 
przechodzenie na wyższy poziom analizy konceptualnej zgodnie z zasadami 
metodologii teorii ugruntowanej. Przy czym hipoteza w metodologii teorii 
ugruntowanej nie jest rozumiana jako twierdzenie, które chcemy zweryfiko-
wać w wyniku prowadzonego badania (por. Nowak 1985: 35); ma ona raczej 
charakter tezy ukazującej ugruntowane empirycznie relacje między pojęcia-
mi, dla której ustalono warunki występowania (Glaser, Strauss 1967: 36–43; 
Strauss, Corbin: 1990: 107–108; Konecki 2000: 29; por. Glaser 1998). Bardzo 
często podczas prowadzenia badań terenowych tego typu relacje między 
zmiennymi odkrywane są in vivo (Glaser, Strauss 1967: 40). Warto także za-
znaczyć, że kategorie mogą być także zapożyczane z już istniejących teorii. 
Wymaga to jednak dużej ostrożności ze strony badacza i wzięcia pod uwagę 
odmiennych znaczeń, jakie mogą one ze sobą nieść (Clarke 1991: 146). Osta-
tecznym kryterium decydującym o ich stosowaniu jest wymóg, by wyłaniały 
się bezpośrednio z zebranych danych (Glaser, Strauss 1967: 36–37; Strauss, 
Corbin 1990: 50, 68; Gorzko 2008; por. Ślęzak 2009: 43). 

Proces, o którym mowa, nazywa się kodowaniem teoretycznym, które 
mówi nam o wzajemnych powiązaniach między kategoriami (Glaser 1998: 
163). Kodowanie teoretyczne odbywa się poprzez sporządzanie not teore-
tycznych (theoretical memos), czyli zapisanych w języku teoretycznym my-
śli badacza o zakodowanych kategoriach i hipotezach (Konecki 2000: 55–57). 
Noty są zapisem przemyśleń analitycznych związanych z kodami i służą uści-
śleniu stosowanych kategorii oraz ukierunkowywaniu procesu kodowania. 
Ponadto, jak podaje Graham Gibbs (2011: 68), są również swoistym łączni-
kiem między dwoma etapami analizy – kodowaniem i pisaniem raportu. Zda-
niem Marka Gorzko (2008: 101) pisemne noty są natomiast swego rodzaju na-
rzędziem analizy, tworząc myślową i teoretyczną przestrzeń, w której badacz 
dokonuje konceptualizacji danych.

Pisanie not towarzyszy analitykowi stosującemu metodologię teo-
rii ugruntowanej od początku procesu badawczego (Konecki 2000). Noty 
te mogą dotyczyć całego projektu, zebranych danych w ogóle lub każdego 
źródła danych z osobna, a także kolejnych etapów analizy oraz poszczegól-
nych kodów (Saillard 2011). Sporządzanie notatek ma zatem kluczowe zna-
czenie na każdym poziomie procesu kodowania i analizy danych (por. Strauss, 
Corbin 1990; Niedbalski 2014). 
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Ilustr. 4. Nota teoretyczna (memo)

Źródło: opracowanie własne

Badacz, zbierając, kodując i analizując materiały, równocześnie na bieżą-
co decyduje, gdzie i jakiego rodzaju dane zbierać dalej, w czym kluczową rolę 
odgrywa procedura teoretycznego pobierania próbek (theoretical sampling). 
Dzięki temu możliwy jest odpowiedni dobór przypadków do porównań. Są one 
dobierane na podstawie podobieństwa konceptualnego, co umożliwia nasyce-
nie kategorii ich własnościami (tak, by opracować możliwie pełną ich listę) i bu-
dowanie nowych hipotez o wyższym poziomie uogólnienia. W związku z tym 
badacz dąży do zebrania przypadków zarówno bardzo do siebie podobnych 
(strategia minimalnego porównywania), jak i zdecydowanie różnych (strategia 
maksymalnego porównywania), tak, by zaobserwować możliwie różnorodne 
warunki występowania kategorii i ich wzajemnych powiązań (Glaser, Strauss 
1967: 45–77; Konecki 2000: 30, 71; por. Charmaz 1994; Urbaniak-Zając, Pie-
karski 2001: 121). Warto zaznaczyć, że choć dobór próbek do porównań ma 
charakter otwarty i procesualny, nie jest on chaotyczny, lecz kontrolowany 
(controlled) poprzez wyłaniającą się teorię. Systematyczność i metodyczność 
zapewniają procedury metodologii teorii ugruntowanej, takie jak wymóg pi-
sania not teoretycznych i metodologicznych uzasadniających wybory badacza, 
które pomagają także zidentyfikować moment teoretycznego nasycenia (the
oretical saturation; Glaser, Strauss 1967: 45; Glaser 1998; Konecki 2000: 72–73). 
Oznacza to, że w toku zbierania materiałów nie pojawiają się żadne nowe dane, 
a pojawiające się przykłady są podobne do już zgromadzonych i można je za-
nalizować za pomocą istniejących kategorii. Nasycenie osiąga się więc poprzez 
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uzupełnianie własności kategorii różnorodnymi danymi (Glaser, Strauss 1967: 
61; Strauss, Corbin 1990; Glaser 1998; Konecki 2000: 31–32), które mogą po-
chodzić z obserwacji, wywiadów, dokumentów zastanych, a mogą to być także 
dane statystyczne (Glaser, Strauss 1967; Strauss, Corbin 1990: 18; Glaser 1998; 
Konecki 2000: 31). W takich przypadkach możemy mówić o stosowaniu pro-
cedury triangulacji, szczególnie triangulacji danych (por. Konecki 2000; Ślęzak 
2009: 42). 

W programie NVivo przypadki tworzone są za pomocą funkcji Cases. Na jej 
podstawie można dodać i określić atrybuty oraz ich właściwości. Przypadki mogą 
służyć jako reprezentacja poszczególnych osób bądź organizacji stanowiących 
przedmiot zainteresowań badawczych. Dodatkowo, wykorzystanie opcji At
tributes pozwala na przypisanie własności danych metryczkowych określonym 
przypadkom.

Ilustr. 5. Funkcja tworzenia przypadków (Cases)

Źródło: opracowanie własne 

Logika procesu badawczego w metodologii teorii ugruntowanej opiera się 
na dążeniu do coraz wyższego poziomu konceptualnego, a co za tym idzie – ode-
rwania się od danych ku teoretyzowaniu. W tym kontekście istotne znaczenie ma 
metoda ciągłego porównywania (constant comparative method), która polega 
na poszukiwaniu różnic oraz podobieństw pomiędzy fragmentami danych, koda-
mi czy przypadkami (Glaser, Strauss 1967; Strauss, Corbin 1990; Charmaz 1994; 
Glaser 1998; Konecki 2000: 30–31). Innymi słowy, metoda ciągłego porównywa-
nia to konfrontowanie ze sobą różnych składników projektu w celu sprawdzenia 
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istniejących między nimi podobieństw bądź wydobyciu pewnych wyróżniających 
je cech. Na bazie analizy podobieństw i różnic generowane są coraz ogólniejsze 
kategorie wydobywające na jaw tkwiące u podłoża zjawisk wymiary jednorodno-
ści (underlying uniformities) (Gorzko 2008: 86). 

Metoda permanentnego porównywania (constant comparative method) 
opiera się na trzech współzależnych i współwystępujących rodzajach porównań. 

Po pierwsze, dotyczy porównywania poszczególnych przypadków w celu 
ustalenia zarówno ich cech wspólnych, jak i zdecydowane je różnicujących, a tak-
że wyszczególnienia warunków, w jakich cechy te występują. Na tej podstawie 
można wygenerować pojęcia. 

Po drugie, pojęcia porównuje się następnie z kolejnymi zaobserwowanymi 
przypadkami, dzięki czemu można wygenerować nowe teoretyczne własności 
pojęć i nowe hipotezy, wysycając tym samym własności danego pojęcia-kategorii. 

Po trzecie, w tym samym czasie, kiedy dokonywane są ciągle jeszcze porów-
nania pierwszego i drugiego typu, badacz rozpoczyna porównywanie ze sobą 
pojęć, co ułatwia integrowanie ich w hipotezy (Glaser, Strauss 1967: 101–115; 
Konecki 2000: 31, 69–75; por. Glaser 1998). Procedura ta pozwala także uniknąć 
skrzywienia badawczego (Glaser 1998: 142). 

Ilustr. 6. Wyświetlanie zawartości kategorii

Źródło: opracowanie własne

W praktyce podczas korzystania z oprogramowania CAQDA procedurę po-
równania wykonuje się, stosując opcje wyszukiwania danych. Proces ten polega 
na przeglądaniu fragmentów tekstu oraz innych rodzajów danych, które zostały 
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zakodowane danym kodem. W ten sposób uzyskujemy wiedzę na przykład odno-
śnie tego, jak na dany temat, który został przez badacza ujęty w formie kategorii 
analitycznej, wypowiadają się poszczególni rozmówcy.

W przeprowadzaniu porównań danych dobrze sprawdzają się tabele po-
równawcze. Umożliwiają przedstawienie fragmentów tekstu wybranych z całe-
go zbioru danych w formie ułatwiającej systematyczne porównywanie (Gibbs 
2011: 141). Ich efektem mogą stać się wygenerowane typologie – dzielące zbiór 
wszystkich analizowanych przypadków na podzbiory w taki sposób, że każ-
dy z nich zostaje przypisany tylko do jednego z wyodrębnionych typów (Gibbs 
2011: 150–154). 

Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia możliwe staje się skondensowanie obję-
tościowo dużych materiałów i ich tematyczne posegregowanie na bardziej przy-
stępne i czytelne fragmenty, które w znacznie prostszy sposób można ze sobą 
porównywać.

Ilustr. 7. Matryca kategorii

Źródło: opracowanie własne

W generowaniu teorii pomocne jest także tworzenie wizualnych repre-
zentacji wygenerowanych kategorii obrazujących związki między nimi i po-
zwalających uzyskać dystans do zebranych danych (por. Strauss, Corbin 1990: 
198–222; Glaser 1998: 91; Ślęzak 2009: 44). Z perspektywy metodologii teorii 
ugruntowanej najistotniejsze zdają się modele będące podstawą diagramów 
integrujących dane. 
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W programie NVivo można użyć funkcji tworzenia modeli do określenia oraz 
przeglądu wstępnych pomysłów oraz idei na temat interesujących badacza py-
tań, a także wizualnego przedstawienia relacji między elementami projektu, zi-
dentyfikowania pojawiających się wzorów, teorii oraz wyjaśnień czy udokumen-
towania i zapisu kolejnych etapów pracy nad projektem.

Dzięki wykorzystaniu tej funkcji badacz może w sposób bardziej przejrzysty 
przedstawić szkic projektu bądź wizję swoich pomysłów związanych z opracowa-
niem materiału (Miles, Huberman 2000; Seale 2008). Modele mogą bowiem od-
zwierciedlać aktualne modyfikacje wynikające z procesu analitycznego i pokazy-
wać bieżące pomysły analityka (Niedbalski, Ślęzak 2012: 152).

Ilustr. 8. Diagram integrujący

Źródło: opracowanie własne

Program NVivo, poza zaprezentowanymi funkcjami, które wspierają proces 
generowania teorii, posiada wiele innych ciekawych i przydatnych opcji. Wspo-
mnieć tutaj można chociażby o rozbudowanym narzędziu przeszukiwania da-
nych, stosowanym zarówno do prowadzenia kwerendy obecnych w materiałach 
tekstowych informacji (słów, fraz), jak i dotyczącej wygenerowanych przez bada-
cza kategorii. 

Przydatną funkcją oferowaną w programie NVivo jest możliwość upowszech-
niania wyników przeprowadzonych za jego pośrednictwem analiz. Badacz może 
skorzystać z jednej z wielu dostępnych opcji eksportowania danych w formie czy-
telnej dla popularnych programów biurowych (Niedbalski, Ślęzak 2012: 152). Spo-
sobem upowszechniania danych jest także tworzenie raportów z badań, które 
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mogą stanowić ilustrację pewnego etapu analizy bądź końcowego opracowania 
wyników badań, a także wyeksportowanie utworzonych w programie wykresów 
i modeli w postaci zdjęć. 

Te i wiele innych funkcji, jakie kryje w sobie program NVivo, stanowią ważny 
potencjał, który odpowiednio wykorzystany przez badacza może stać się niezwy-
kle pomocny w procesie prowadzenia analizy danych i to niezależnie od stoso-
wanej metody badawczej. Niemniej biorąc pod uwagę realizację badań opartych 
na procedurach metodologii teorii ugruntowanej, wskazane w artykule funkcje 
i sposoby ich wykorzystania stanowią podstawową bazę narzędzi, zwłaszcza dla 
początkującego analityka. Z czasem może ona zostać poszerzona o kolejne opcje, 
które z pewnością w jeszcze większym zakresie wspomogą pracę badacza. 

Podsumowanie 

Program NVivo to narzędzie uniwersalne, wyposażone w szereg przydatnych 
funkcji, które powinny zaspokoić oczekiwania badaczy reprezentujących rozma-
ite szkoły teoretyczne i metody badacze. Niektóre z nich są szczególnie ważne 
i przydatne dla badaczy wykorzystujących MTU, inne zaś będą pomocne nieza-
leżnie od tego, jakie podejście analityczne zastosowano w projekcie (Niedbalski, 
Ślęzak 2012: 156). 

Z perspektywy metodologii teorii ugruntowanej zaletą oprogramowania 
NVivo jest z pewnością możliwość zorganizowania jednej bazy danych z różnego 
rodzaju materiałów źródłowych (Wiltshier 2011). Ważną cechą programu NVivo 
jest również to, iż pozwala on na porządkowanie różnych elementów projektu, 
zarówno materiałów źródłowych, jak i wszelkich informacji będących wytworem 
badacza zaangażowanego w analizę danych – a więc de facto wytworów anali-
zy. Badacze stosujący MTU z pewnością docenią też możliwość pisania różnego 
rodzaju notatek i tworzenia drzewa kodów, co sprzyja prowadzeniu systematycz-
nej analizy. Program NVivo umożliwia bowiem płynne przechodzenie między ko-
dowaniem otwartym, zogniskowanym, pisaniem memos i budowaniem modelu 
(Modeling). 

Warto zaznaczyć, że sama architektura programu niejako wymusza nie-
ustanne myślenie o związkach między kodami a kategoriami, ich porównywanie 
oraz modyfikowanie tworzonego przez badacza układu. Sprzyja także koncentra-
cji na kategorii centralnej, wokół której powinny skupiać się działania analityka 
(Konecki 2000).

Pomimo wielu zalet przemawiających za zbieżnością wewnętrznej architek-
tury oprogramowania i procedur MTU struktura programu sprawia, że niektórzy 
badacze mogą zarzucić NVivo zbytnią sztywność i konieczność podporządkowania 
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analizy rozwiązaniom zaimplementowanym przez konstruktorów oprogramowa-
nia. Posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wymaga nie tylko me-
todologicznej i teoretycznej sprawności, lecz także zapoznania się ze specyfiką 
konkretnego programu i jego funkcjami (Niedbalski, Ślęzak 2012: 160). Czasami 
podkreśla się także, że konstruktorzy programu, starając się nadać mu uniwersal-
ny charakter, stworzyli narzędzie, które jest na tyle rozbudowane, że przestało 
w ogóle spełniać wymagania jakiejkolwiek metody badawczej. Wydaje się jed-
nak, że w przypadku oprogramowania NVivo jest to raczej kwestia sposobu wy-
korzystania możliwości programu przez danego użytkownika, nie zaś samej ar-
chitektury oprogramowania (Niedbalski, Ślęzak 2012: 159). Przede wszystkim zaś 
należy pamiętać, że oprogramowanie komputerowe jest tylko narzędziem, zaś 
od badacza zależy sposób jego wykorzystania. Ostatecznie to on sam i jego umie-
jętności analityczne, a także związane z obsługą konkretnego programu będą klu-
czowe w kontekście jakości realizowanych badań i otrzymanych na ich podstawie 
wyników. 
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The Main Features of NVivo Software and the Procedures of Methodology 
of Grounded Theory. How to Implement Study Based on the MTU 

Using the CAQDA?

Summary. The aim of the article is to introduce the reader to the possibilities offered by 
the software supporting the analysis of qualitative data in research projects based on qualitative 
methods. The analysis is NVivo software and its functions. In this article we present the way in 
which the options of this program should be used to constitute an effective means to conduct 
research in accordance with the procedures of methodology of grounded theory.

Keywords: Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS), NVivo soft-
ware, methodology of grounded theory (MTU).
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Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA 
w badaniach jakościowych – zarys problematyki 
z perspektywy projektu badawczego opartego 

na metodologii teorii ugruntowanej1 

Streszczenie. Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia 
komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych w praktyce badawczej. Na przykła-
dzie konkretnego projektu badawczego autor stara się przybliżyć, jak realizować badania zgod-
nie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej, korzystając z dostępnych funkcji programów 
Audacity, WeftQDA oraz CmapTools. W ten sposób ukazany zostaje warsztat badacza jakościo-
wego stosującego na co dzień oprogramowanie komputerowe wspomagające proces badawczy. 
W artykule można zobaczyć, jak kształtuje się proces analityczny w kontekście wybranej metody 
i przy zastosowaniu określonego rodzaju oprogramowania komputerowego. Autor wskazuje za-
równo na istniejące udogodnienia, konsekwencje stosowania programów komputerowych, jak 
i potencjalne trudności związane ze stosowaniem CAQDA w badaniach jakościowych. Artykuł ma 
charakter poglądowy i edukacyjny, pozwalający zapoznać się czytelnikowi z możliwościami na-
rzędzi CAQDA oraz ich faktycznym zastosowaniem w realizacji projektów badawczych opartych 
na metodach jakościowych.

Słowa kluczowe: komputerowa analiza danych jakościowych, CAQDA, metody badań jako-
ściowych, metodologia teorii ugruntowanej, Audacity, WeftQDA, CmapTools. 

Wstęp

Celem artykułu jest pokazanie, jak przy wykorzystaniu trzech programów 
komputerowych dostępnych nieodpłatnie można przeprowadzić najważniejsze 
czynności związane z formalnym przygotowaniem danych, ich opracowaniem 
oraz analizą zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej (MTU) oraz 
zwizualizowaniem zarówno bieżących ustaleń badacza, jak i końcowych wyni-
ków analizy w postaci diagramu integrującego, pokazującego wygenerowane 

1  Tekst został opracowany na podstawie informacji zawartych w książce Niedbalskiego (2013).
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kategorie i relacje między nimi. Zadaniem artykułu jest pokazanie zalet, ale 
i pewnych ograniczeń związanych z zastosowaniem wybranych programów 
komputerowych. 

Opisane programy zostały dobrane celowo tak, aby wzajemnie się dopeł-
niały w zakresie oferowanych przez nie funkcji, w kontekście realizacji badań 
opartych na procedurach metodologii teorii ugruntowanej (Glaser, Strauss 
1967; Glaser 1978; Strauss, Corbin 1990; Charmaz 2009). Nie oznacza to jed-
nak, że informacje opisane w artykule mogą się przydać wąskiej grupie bada-
czy, bowiem zaprezentowane programy mogą być z powodzeniem stosowane 
w ramach badań opartych na innych metodach badawczych niż MTU. W przy-
padku metodologii teorii ugruntowanej korzystamy głównie z danych, które 
są po pierwsze nieustrukturyzowane, po drugie występują najczęściej w po-
staci tekstowej i po trzecie – pozyskiwane są za pomocą takich technik ba-
dawczych, jak wywiady bądź obserwacje. Ponieważ zatem tekst odgrywa klu-
czową rolę w analizie opartej na MTU (oczywiście nie sposób pominąć innych 
współcześnie rozwijanych odmian opisywanej metodologii i związanych z tym 
faktem rozmaitymi rodzajami danych w postaci m.in. obrazu – Konecki 2008), 
to właśnie na nim powinna skoncentrować się nasza uwaga. Przemawia za tym 
zresztą jeszcze jeden, stricte techniczny argument – prezentowane programy 
umożliwiają przede wszystkim analizę plików tekstowych. To niejako wyklu-
cza możliwość stosowania danych innego rodzaju. Jednak, jak już wspomnia-
no, to właśnie dane tekstowe są zasadniczym źródłem informacji poddawa-
nych analizie w ramach MTU. Może to niejako również usprawiedliwiać nacisk, 
jaki autor położył na programy obsługujące właśnie ten rodzaj danych. Niemiej 
w pewnym, choć w uproszczonym, zakresie można też przy pomocy opisanych 
programów prowadzić prostą analizę danych audio oraz danych wizualnych. 
Te pierwsze będą obsługiwane przez Audacity (w przypadku którego można 
dodawać etykiety do fragmentów ścieżki dźwiękowej), drugie zaś można włą-
czać w budowaną mapę pojęciową, używając programu CmapTools (gdzie moż-
na stosować zdjęcia jako wizualizacje dla elementów mapy pojęciowej). Jed-
nak ze względu na istotne ograniczenia, jakie wiążą się ze stosowaniem danych 
tego rodzaju, możliwości wspomnianych programów w tym zakresie zostaną 
jedynie zarysowane. Główny nacisk zostanie natomiast położony na przygoto-
wanie i analizę danych tekstowych. Choć i w tym przypadku należy zaznaczyć, 
że dane tekstowe muszą być sformatowane w wersji .txt, a więc nie ma możli-
wości stosowania m.in. wielu rodzajów czcionki, jej krojów itd. (mimo to pew-
ne niuanse wypowiedzi można z powodzeniem oddać, stosując system znaków 
diakrytycznych). Nie da się też przenosić danych pomiędzy programami, przez 
co poszczególne czynności muszą być wykonywane, przynajmniej częściowo, 
odrębnie w ramach każdego programu. 
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Zaprezentowane programy, pomimo pewnych ograniczeń, mogą jednak 
dzięki posiadanym funkcjom znacznie poprawić komfort pracy badacza i przy-
czynić się do sprawniejszego, a być może także lepszego (choć to zależy przede 
wszystkim od samego badacza i jego umiejętności analitycznych oraz posiadanej 
wiedzy), opracowania danych i uzyskania na ich podstawie satysfakcjonujących 
wniosków.

Podstawowe wymogi stawiane przez metodologię teorii ugruntowanej

Dzięki opisywanym w artykule programom możemy zrealizować badania 
oparte na metodologii teorii ugruntowanej i w znacznej mierze pozostać w zgo-
dzie z jej wymogami. Nim więc przystąpimy do zaprezentowania dostępnych 
w programach funkcji, spróbujmy naszkicować, nawet w bardzo ogólnym zakre-
sie, podstawowe procedury, na jakich opiera się MTU. Z tego względu poniżej 
przedstawiona została ogólna charakterystyka metodologii teorii ugruntowanej, 
która jako metoda badań posiada pewien system reguł dotyczących organizowa-
nia określonej działalności badawczej, tj. szeregu operacji poznawczych i prak-
tycznych, kolejności ich zastosowania oraz specjalnych środków i działań skiero-
wanych z góry na założony cel badawczy (Łobocki 1978: 115; Sztumski 1979: 55). 

Metodologia teorii ugruntowanej polega na budowaniu teorii (średniego 
zasięgu) na podstawie systematycznie zbieranych danych empirycznych (zob. 
Glaser, Strauss 1967; Glaser 1978). Teoria jest tu pochodną analizy danych 
(Charmaz 2009: 90). 

Badacz, który decyduje się na użycie metodologii teorii ugruntowanej, po-
winien, na ile jest to tylko możliwe, wystrzegać się konstruowania wstępnych 
założeń, które mogą spowodować, że niechybnie stanie się „niewolnikiem teo-
rii”. Zaleca się, aby, przystępując do badań, w największym stopniu ograniczył 
prekonceptualizację własnych zamierzeń badawczych (Konecki 2000: 26; Frank-
fort-Nachmias, Nachmias 2001: 313). Równocześnie należy pamiętać, że wymóg 
ograniczenia prekonceptualizacji nie jest równoznaczny z separacją od jakichkol-
wiek podstaw teoretycznych i posiadanej już wiedzy z zakresu interesującego nas 
obszaru badań. Zgodnie z tym wymogiem w początkowej fazie badań badacz po-
winien przede wszystkim koncentrować się na szczegółowym opisie zebranego 
materiału empirycznego, a dopiero potem formułować twierdzenia teoretyczne 
(Konecki 2000: 26–27). Wiedza teoretyczna oraz informacje dotyczące eksploro-
wanego środowiska, które posiadał badacz przed przystąpieniem do pracy ba-
dawczej, mogą okazać się pomocne w dalszych jej etapach, służąc między inny-
mi jako dane porównawcze oraz wskazówki przy teoretycznym doborze próbek 
(Strauss, Corbin 1990: 48–56; Glaser 1978: 67). 
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Proces zbierania danych empirycznych, w przypadku zastosowania MTU, od-
bywa się nie stadialnie, fazowo, lecz łącznie z prowadzoną równolegle analizą 
i interpretacją. Teoria wyłania się tutaj w trakcie systematycznie prowadzonych 
badań empirycznych (Konecki 2000). A zatem proces zdobywania, analizy i inter-
pretacji danych stanowi integralną, przebiegającą w jednym czasie, część całego 
procesu badawczego, podczas którego wykorzystywane są określone procedu-
ry metodologiczne, m.in. teoretyczne pobieranie próbek (theoretical sampling) 
i teoretyczne nasycenie (theoretical saturation). Zastosowanie procedur meto-
dologii teorii ugruntowanej powoduje, że proces zbierania danych empirycz-
nych nie będzie przebiegał w sposób zupełnie przypadkowy, lecz zostanie oparty 
na określonej strategii doboru danych, porządkującej stale gromadzony materiał. 

Metodologia teorii ugruntowanej oferuje procedurę teoretycznego po-
bierania próbek (theoretical sampling), dzięki której badacz, zbierając, kodując 
i analizując materiały, równocześnie na bieżąco decyduje, gdzie i jakiego rodza-
ju dane w dalszym ciągu gromadzić (Glaser, 1978: 49–50; Strauss, Corbin 1990: 
177). Badacz, napotykając podczas swojej pracy terenowej na interesujące go 
zjawiska, może zmienić tok i zakres poszukiwań, koncentrując swoją uwagę na ta-
kich aspektach, których wcześniej nie brał pod uwagę bądź, z których istnienia 
nie zdawał sobie w ogóle sprawy (Konecki 2000: 30). Pobieranie próbek ma cha-
rakter procesualny i odbywa się do chwili osiągnięcia teoretycznego nasycenia 
(theoretical saturation), a więc takiego momentu, w którym nie pojawiają się już 
żadne nowe dane, a kolejne przypadki są podobne do wcześniejszych i można je 
zanalizować za pomocą już istniejących kategorii (Glaser 1978: 142). 

Inną, równie ważną strategią MTU jest metoda ciągłego porównywania (con
stant comparative method). Badacz w poszukiwaniu kolejnych danych do porów-
nań stara się dobierać zarówno bardzo różne, jak i podobne do siebie przypadki, 
by uchwycić maksymalnie dużo warunków różnicujących występowanie katego-
rii oraz ich wzajemnych powiązań (Glaser 1978: 45–53; Charmaz 2009: 74). 

Metodologia teorii ugruntowanej stwarza możliwość dotarcia do perspekty-
wy aktorów społecznych i uchwycenia procesualnego wymiaru badanych zjawisk 
(Glaser 1978: 11), a dzięki liberalnemu traktowaniu źródeł danych daje możliwość 
posiłkowania się badacza każdym rodzajem informacji. 

Przygotowanie danych do analizy za pomocą programu Audacity

Przed przystąpieniem do analizy danych badacz musi dokonać stosownej 
„obróbki”, a więc przygotowania wcześniej pozyskanych materiałów. Ponie-
waż w wielu przypadkach materiał taki będzie pochodził z wywiadów zazwyczaj 
utrwalonych na różnych nośnikach plików audio, stąd niejako konieczny staje 
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się proces ich przełożenia w możliwie najwierniejszy sposób na formę tekstową, 
a więc transkrypcja (Rapley 2010: 104–105). Dużym ułatwieniem są nowoczesne 
zdobycze techniki. Dzięki nim badacz wyposażony zostaje w niezwykle pomoc-
ne narzędzia, znacznie przyspieszające ów proces przygotowania danych. Dzisiaj 
w powszechnym użyciu są urządzenia umożliwiające nagrywanie dźwięku w po-
staci cyfrowej. Ma to duże znaczenie z perspektywy pracy badacza, bowiem po-
zwala nie tylko na wykonywanie dobrej jakości nagrań czy łatwy sposób ich archi-
wizowania, lecz przede wszystkim umożliwia dużo prostsze ich transkrybowanie. 
Takie możliwości daje bardzo wiele powszechnie używanych przez nas urządzeń, 
jak chociażby telefony komórkowe czy smartfony. Jednak profesjonalna praca 
badacza wymaga narzędzi stworzonych typowo z myślą o nagrywaniu dźwięku, 
a więc dyktafonów. Maję one tę przewagę nad innymi urządzeniami, że pozwala-
ją na ustawianie wielu rozmaitych parametrów poprawiających jakość nagrania, 
a po wtóre ich konstrukcja jest tak pomyślana, aby jak najlepiej „zbierały” kon-
kretne dźwięki interesujące badacza. Warto wspomnieć, że obecnie korzystając 
z tego typu urządzeń, mamy też możliwość zainstalowania i użytkowania dołą-
czonych do nich specjalnych programów służących nie tylko zgrywaniu dźwięku 
lub zmianie formatu, lecz także ich wyposażeniu w opcje pomocne podczas prze-
pisywania. Niemniej są to przeważnie narzędzia dość proste, które nie pozwalają 
na bardziej złożone operacje na plikach audio. Jeśli zatem badacz chciałby skorzy-
stać z nieco bardziej wyrafinowanych narzędzi, wyposażonych w konkretne, po-
mocne podczas transkrypcji opcje, wówczas musi szukać odpowiednich dla tego 
celu programów komputerowych. Ich paleta sukcesywnie rośnie, jednak w prze-
ważającej części są to programy licencjonowane, których zakup wymaga posiada-
nia określonych środków finansowych. Z tego względu nie każdy może sobie po-
zwolić na ich zakup, tak jak i na ewentualne zlecenie transkrypcji innym osobom 
bądź wyspecjalizowanym w tej dziedzinie podmiotom, a więc firmom oferującym 
tego rodzaju usługi. Na szczęście istnieją dostępne dla wszystkich rozwiązania al-
ternatywne w postaci bezpłatnego, a zarazem posiadającego specjalne możliwo-
ści oprogramowania komputerowego przeznaczonego do transkrypcji danych. 
Takim narzędziem jest program Audacity2, który został wyposażony w kilka inte-
resujących i przydatnych funkcji, znacznie wspomagających i przyspieszających 
ów żmudny proces. 

Na szczególną uwagę zasługuje pasek narzędziowy transkrypcji, dzięki któ-
remu możliwe jest odtwarzanie dźwięku z mniejszą lub większą szybkością w za-
leżności od potrzeb użytkownika. Prędkość odtwarzania dźwięku regulujemy su-
wakiem. Gdy przesuwamy go w prawo, w kierunku plusa, wówczas powodujemy 

2  Program powstał z inicjatywy Dominica Mazzoniego i jest rozwijany przez Zespół Audacity. 
Program oraz dodatkowe informacje o nim można pobrać ze strony: http://audacity.sourceforge.
net/download/.
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przyspieszenie, gdy zaś w lewo, w kierunku minusa, spowolnienie odtwarzania 
nagrania. Prędkość normalna to wartość 1.00, poniżej tej wartości prędkość od-
twarzania będzie mniejsza (np. 0.01x oznacza jedną setną normalnej prędkości), 
zaś powyżej, prędkość odtwarzania jest większa (np. 3.00x oznacza trzykrotne 
przyspieszenie odtwarzania nagrania). Aby ustawić dokładną prędkość odtwa-
rzania nagrania, należy dwa razy kliknąć na suwak na pasku narzędzi transkryp-
cji, a w otwartym w ten sposób oknie wpisać konkretną wartość prędkości (Nie-
dbalski 2013: 55). 

Ilustr. 1. Okno programu Audacity

Źródło: opracowanie własne

Pewną wadą opisanej opcji jest to, że nie można zmieniać w sposób płynny, 
tj. podczas odtwarzania pliku, prędkości nagrania, przesuwając suwak w lewo lub 
w prawo. Aby zmienić prędkość odtwarzania, należy zatem wybrać żądaną war-
tość prędkości i nacisnąć przycisk Odtwórz na pasku narzędzi transkrypcji. Przy 
czym jego naciśnięcie oznacza odtwarzanie nagrania od początku (bądź od za-
znaczonego uprzednio punktu). 

Dużym ułatwieniem przy transkrybowaniu może być również ustawienie po-
wtarzającego się odtwarzania fragmentu nagrania (odtwarzania w pętli). Kilku-
krotne przesłuchiwanie tego samego „kawałka” wywiadu bez potrzeby ciągłego 
włączania, wyłączania oraz cofania nagrania nie tylko ułatwi nam pracę i wpłynie 
na jakość transkrypcji, lecz także skróci czas jej wykonywania. Aby skorzystać 
z tej funkcji, należy z menu Transport wybrać pozycję Odtwórz w pętli! bądź użyć 
skrótu klawiaturowego Shift + Space (można także klikając na Play, przytrzymać 
przycisk Shift). 

Jakub Niedbalski
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Program posiada bardzo rozbudowany repertuar efektów, których użycie 
będzie modyfikowało zapis audio. Wśród nich znalazły się takie, które mogą słu-
żyć osobie pracującej z nagraniami wywiadów. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza 
na te opcje, które służą poprawie jakości nagrania. W przypadku badacza stosu-
jącego materiały dźwiękowe ma to jeszcze większe znaczenie, gdy nagrania nie 
są najlepszej jakości i posiadają defekty, utrudniające rozszyfrowanie sensu wy-
powiedzi rozmówcy. Wśród narzędzi, które mogą rozwiązać problem trudności 
w „rozszyfrowaniu” zapisu dźwięku, jest na pewno odszumiacz (Usuń szum…). 
Służy on do usuwania, a przynajmniej zmniejszania szumów otoczenia, jakie 
mogą się pojawić w nagraniu. Przy czym oznacza to, że możemy dość skutecznie 
zneutralizować jakieś wyraźnie słyszalne dźwięki typu gwizdek, skomlenie psa 
czy buczenie dzwonka, jednak znacznie trudniej będzie usunąć nieregularny ha-
łas, spotykany na przykład w ruchu publicznym. Innym pomocnym narzędziem 
służącym poprawie jakości dźwięku nagrania jest opcja Usuwania stukotu…, któ-
ra pomaga w korygowaniu nagrania poprzez zmniejszanie słyszalnych trzasków 
(podobnych do tych, jakie można usłyszeć przy odtwarzaniu płyty winylowej) 
oraz stukotów czy kliknięć (Niedbalski 2013: 58–60). 

Podkreślić trzeba, że proces przygotowawczy, w tym transkrypcja danych, 
mogą być, w zależności od przyjętej metodologii badawczej, częścią samej analizy. 
Co więcej, sama czynność transkrybowania jest przekształcaniem formy danych 
badawczych, co jednak nierzadko wiąże się z ich modyfikowaniem, a do pewne-
go stopnia także interpretowaniem (Bielecka-Prus 2013; Niedbalski 2014). Tym 
bardziej warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną funkcję dostępną w programie, 
a mianowicie możliwość tworzenia etykiet. Zwłaszcza dla osoby korzystającej 
z Audacity jako narzędzia do transkrybowania wywiadów, opcja ta wydaje się 
szczególnie przydatna. Etykiety mogą służyć do tego, aby w formie adnotacji za-
znaczyć fragmenty, które są naszymi pytaniami oraz te, które są odpowiedziami 
respondenta, ale także po to, aby za ich pomocą prowadzić prosty system kodo-
wania. Dzięki temu możemy łatwiej poruszać się po materiale, szybciej odszukać 
interesujące nas fragmenty, ale także podjąć pierwsze próby kodowania bezpo-
średnio na pliku dźwiękowym. 

Od strony technicznej warto zaznaczyć, że etykiety można dodawać na kilka 
sposobów, a można to czynić zarówno po przesłuchaniu danego fragmentu, jak 
i bezpośrednio podczas odsłuchiwania nagrania. Ponadto użytkownik może do-
konywać różnych modyfikacji etykiet (w tym wpisywać nazwy etykiet, używając 
polskich liter) za pomocą edytora etykiet. Aby go otworzyć, wchodzimy do menu 
Ścieżki i wybieramy pozycję Edit Labels… Spowoduje to otwarcie okna dialogo-
wego, w którym będziemy mogli między innymi nadawać nazwy etykietom lub 
je zmieniać i poprawiać, ponadto ustalać ich początek i koniec, a także korzystać 
z opcji importowania i eksportowania etykiet (Niedbalski 2013: 46).

Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA…
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Ilustr. 2. Etykiety przypisane do fragmentów ścieżki dźwiękowej w programie Audacity

Źródło: opracowanie własne 

Audacity to narzędzie uniwersalne, które posiada funkcje przydatne bada-
czom jakościowym. W miarę jego rozwoju program doczekał się specjalnych opcji 
wspomagających proces transkrypcji nagrań audio. Jest to więc narzędzie, które 
przy odrobinie wysiłku ze strony nowego użytkownika przyczyni się do poprawy 
wydajności jego pracy. 

Analiza danych z wykorzystaniem programu WeftQDA 

Posiadając już odpowiednio opracowane dane, a więc przetranskrybowane 
pliki audio nagrań przeprowadzonych wywiadów, badacz może przystąpić do ich 
analizy. Należy przy tym pamiętać, że już podczas przepisywania danych badacz 
może, przesłuchując wywiad, „wpaść” na jakiś interesujący pomysł, a pewne frag-
menty czy konkretne słowa rozmówcy mogą wydawać mu się szczególnie istotne 
z perspektywy opracowywanego przez niego problemu. Nic nie stoi jednak na prze-
szkodzie, aby takie informacje zostały przez badacza zapisane. Pomocne mogą być 
tutaj wspomniane wcześniej etykiety dostępne w programie Audacity, ale badacz 
może też po prostu tworzyć noty (mema) w formie zapisków prowadzonych np. 

Jakub Niedbalski
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w programie MS Word czy OpenOffice Writer, odpowiednio je indeksując i ar-
chiwizując. Później będzie mógł je także włączyć do analizy w dowolnym progra-
mie komputerowym wspierającym analizę danych jakościowych, takim jak np. 
WeftQDA3. Wspomniany program może bowiem posłużyć do zgrupowania, a na-
stępnie przetworzenia wszelkiego rodzaju zapisków wykonanych przez badacza. 
WeftQDA posiada jednak znacznie większe możliwości, generalnie wspomagając 
proces opracowywania danych. Spośród dostępnych funkcji należy przede wszyst-
kim wskazać na możliwość: tworzenia bazy danych materiałów tekstowych; prze-
szukiwania tekstów pod kątem określonych słów; przypisywania kodów do okre-
ślonych segmentów tekstu; tworzenia drzewa kodów i ich przejrzystej struktury; 
wyszukiwanie fraz i wyrazów w tekście; przeszukiwania w obrębie kodów; tworze-
nia notatek w formie memo do zapisywania krótkich informacji bądź myśli anali-
tycznych badacza; funkcje statystyk i tworzenia prostych tablic krzyżowych. 

Ilustr. 3. Okna programu WeftQDA

Źródło: opracowanie własne

3  Program WeftQDA jest darmowym oprogramowaniem rozpowszechnianym na zasadach 
licencji publicznej, opracowanym przez Alexa Fentona. Program oraz dodatkowe informacje o nim 
można pobrać ze strony: www.pressure.to/qda/.
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Program posiada bardzo prosty wygląd. Jego autorzy zadbali, aby wszystkie 
istotne funkcje były dostępne „na wyciągniecie ręki”. W głównym oknie progra-
mu u samej góry znajduje się menu główne, gdzie można uzyskać dostęp do więk-
szości funkcji. Największą część programu zajmuje okno robocze, w którym wy-
świetlane są materiały źródłowe, a więc teksty wywiadów, notatek z obserwacji 
itd. Obok okna głównego znajduje się mniejsze okno projektu (Documents and 
Categories), w którym będą pojawiać się importowane dokumenty oraz two-
rzone kategorie. W górnej części tego okna jest umieszczona lista wszystkich 
dokumentów, które są importowane do projektu. Natomiast dolna część okna 
przeznaczona jest do wyświetlania „drzewa kategorii”, czyli kategorii zorganizo-
wanych w określonej hierarchicznej strukturze. W drzewie kategorii można także 
znaleźć zapisane wyniki przeszukiwań i zapytań wygenerowane uprzednio przez 
badacza (Niedbalski 2013: 86). 

Podobnie intuicyjny jest sposób korzystania z poszczególnych opcji. Jednak, 
jak każdy nowy program, także WeftQDA wymaga pewnej wprawy i przyswoje-
nia kilku najważniejszych zasad związanych z jego obsługą. Zanim będzie można 
rozpocząć pracę w programie, trzeba pamiętać o następujących kwestiach. 

Po pierwsze, należy utworzyć i zapisać nowy projekt, który de facto jest bazą 
danych, w ramach której gromadzone będę kolejne materiały tekstowe. Dokonu-
jemy tego, korzystając z opcji New Project znajdującej się w menu File. 

Po drugie, czynnością, jaką musi wykonać badacz po utworzeniu (lub otwar-
ciu) projektu, jest dodanie dokumentów do bazy danych. Mogą to być transkryp-
cje wywiadów, notatki z obserwacji terenowych, a także wszelkiego rodzaju tek-
sty pochodzące z artykułów prasowych, ulotek, plakatów itd. Przy czym należy 
koniecznie wspomnieć, że ograniczeniem programu są dane tekstowe zapisane 
w formacie .txt, a więc z pominięciem formatowania. Ponadto w programie nie 
ma możliwości edytowania danych, stąd konieczność dokładnego ich sprawdze-
nia jeszcze przed zaimportowaniem. 

Po trzecie, warto odpowiednio zorganizować rozkład okien, ponieważ w ten 
sposób uzyskujemy znacznie większy komfort pracy, a przy tym wszystkie infor-
macje będą dla nas lepiej widoczne. W tym celu dobrze jest tak ustawić rozmiar 
okien i ich położenie na ekranie monitora, aby obok okna głównego programu, 
gdzie wyświetlane są kodowane treści (a także takie informacje, jak mema czy 
wyniki przeszukiwania danych), znajdowało się obok okna Documents and Ca
tegories. Warto dodać, że badacz może skorzystać z opcji ustawień Window, 
dzięki czemu będzie mógł nie tylko przeglądać kilka dokumentów równocze-
śnie, lecz także dopasować sposób ich wyświetlania do własnych potrzeb. Tak 
można w wygodny sposób porównywać fragmenty wybranych dokumentów, 
co znacznie ułatwia proces analityczny w przypadku stosowania metodologii teo-
rii ugruntowanej. 

Jakub Niedbalski
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Po czwarte, użytkownik powinien poznać specyfikę pojęć stosowanych 
w programie i umieć je przełożyć na język metodologii teorii ugruntowanej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa z nich. Pierwsze to marking („znako-
wanie”). Dzięki tej opcji badacz rejestruje połączenie między kategorią i frag-
mentem tekstu przez „znakowanie” sekcji dokumentu. Procedura ta jest więc 
kodowaniem. Drugie pojęcie to category („kategorie”), pod którym kryją się 
zbiory poszczególnych „oznakowanych”, czyli zakodowanych fragmentów tek-
stów pochodzących z różnych dokumentów. 

Po wykonaniu powyższych czynności i zapoznaniu się ze specyfiką programu 
można przystąpić do właściwej pracy analitycznej. Zgodnie z metodologią teorii 
ugruntowanej badacz przede wszystkim powinien skupić się na generowaniu ko-
dów i tworzeniu kategorii oraz w dalszej kolejności powiązań między nimi. Podsta-
wową jednostką analizy w MTU są bowiem fragmenty danych, które mogą przy-
brać postać „porcji” informacji, wydzielonych ze względu na interesujące badacza 
kwestie czy szerzej poruszane przez rozmówcę tematy. Strukturalnie mogą to być 
pojedyncze zwroty, wersy, zdania lub akapity, którym badacz może przypisać okre-
ślone kody. Te z kolei stanowią swoiste „etykiety” o różnym stopniu skonceptuali-
zowania (Niedbalski 2014). Jak sugeruje Marek Gorzko (2008: 93), kodowanie jest 
sposobem określenia tego, czego dotyczą analizowane dane. Polega na przypisaniu 
do jednego lub większej liczby akapitów określonego słowa bądź zwrotu. Kod ma 
zatem charakter pojęcia, które informacjom opisowym przypisuje. 

W programie WeftQDA proces kodowania polega na przypisywaniu określo-
nych fragmentów tekstów danym kategoriom. Najpierw należy zaznaczyć frag-
ment tekstu, a następnie wybrać kategorię, której badacz chce przypisać ową 
porcję danych. W tym celu należy zaznaczyć określoną kategorię w drzewie ka-
tegorii w oknie Documents and Categories, a następnie kliknąć na przycisk Mark 
(„Zaznacz”) w dolnej części okna dokumentu. W ten sposób dany obszar tekstu 
zostanie oznaczony jako odnoszący się do tej kategorii, natomiast nazwa takiej 
kategorii pojawi się w oknie aktualnie opracowywanego dokumentu obok przy-
cisku Mark („Zaznacz”). W efekcie zakodujemy wybrany fragment, co zostanie 
oznaczone zmianą jego koloru z czarnego na niebieski. 

Glaser i Strauss (1967: 37) na początku badania rekomendują tworzenie 
pojęć o niskim stopniu abstrakcji – ogólność generowanych pojęć nie powinna 
przekraczać ram lokalnych. Na bazie tych pojęć, nieco później, w toku badania 
pojawiają się dopiero ogólniejsze kategorie (Gorzko 2008: 102). Powstałe w ten 
sposób kategorie są elementami projektu grupującymi tematy, miejsca, osoby 
i inne kwestie interesujące badacza.

W programie WeftQDA tworzenie kategorii odbywa się poprzez zaznaczenie 
określonej kategorii w drzewie kategorii, a następnie naciśnięcie przycisku New… 
(„Nowe”). Po wykonaniu tej czynności pojawi się małe okno dialogowe, w którym 

Praktyczne zastosowanie oprogramowania CAQDA…



104

trzeba wpisać nazwę nowej kategorii i potwierdzić chęć jej utworzenia przyciskiem 
OK. Nowa kategoria zostanie przyporządkowana jako podrzędna wobec kategorii 
ostatnio podświetlonej w drzewie kategorii. Jeśli badacz nie zaznaczy danej kate-
gorii, a nowo utworzona kategoria będzie umiejscowiona w niewłaściwym miejscu 
w drzewie, zawsze można w prosty sposób zmienić jej miejsce. Wystarczy przy pomo-
cy kursora myszki przeciągnąć ją i upuścić na właściwą kategorię nadrzędną. W ten 
sam sposób – „przeciągania” określonych kategorii – można organizować strukturę 
drzewa kategorii zgodnie z postępami w pracy analitycznej (Niedbalski 2013: 91). 

Według metodologii teorii ugruntowanej wraz z kodowaniem i generowa-
niem kategorii analitycznych powinien postępować proces pisania not teoretycz-
nych. Noty są zapisem koncepcji badacza związanymi z kodami i służą uściśleniu 
stosowanych kategorii oraz ukierunkowywaniu procesu kodowania (Weaver, At-
kinson 1994; Richards 1999). Jak podaje Graham Gibbs (2011: 68), noty są rów-
nież swoistym łącznikiem między dwoma etapami analizy – kodowaniem i pi-
saniem raportu. Pisanie not towarzyszy analitykowi stosującemu metodologię 
teorii ugruntowanej od początku procesu badawczego (Konecki 2000). 

W programie WeftQDA badacz może tworzyć noty (memo), zarówno odno-
sząc je do całych dokumentów, jak i poszczególnych kategorii. W ten sposób jest 
w stanie zapisywać różnego rodzaju pomysły i koncepcje dotyczące powiązań 
między poszczególnymi kodami czy bardziej ogólne hipotezy będące konsekwen-
cją czynionej na bieżąco analizy danych. Aby utworzyć notę, należy kliknąć mysz-
ką na daną kategorię bądź nazwę dokumentu w oknie Documents and Catego
ries. W pierwszym przypadku zostaje wyświetlony cały dokument, a w drugim 
– fragmenty tekstu, które zostały zakodowane wybraną kategorią. W obydwu 
sytuacjach w nowo otwartym oknie pojawia się również zakładka „details”, gdzie 
znajduje się pole do zapisu noty. 

Dla wyjaśnienia prezentowanych zagadnień posłużymy się przykładem ba-
dań dotyczących socjalizacji szczeniaka. Pierwszą czynnością było przeprowa-
dzenie kodowania otwartego, a w międzyczasie dokonywano zmian w strukturze 
drzewa kodowego, stopniowo układając kategorie w określony sposób, zgodnie 
z krystalizującą się koncepcją badacza.

Dzięki strukturze drzewa można było oddać stopień hierarchiczności (nad-
rzędności–podrzędności) pomiędzy kategoriami oraz dzięki wpisaniu w formie 
not stosownych informacji określić relacje, jakie między nimi występują. 

Główne zalecenie twórców metodologii teorii ugruntowanej (Glaser, Strauss 
1967) polega na przeprowadzaniu ciągłych porównań, a więc zestawianiu ze sobą 
fragmentów opisanych podobnym kodem czy porównanie sposobu zakodowania 
danego przypadku z innym przypadkiem (Charmaz, Mitchell 2001: 165). Na tej bazie 
generowane są coraz ogólniejsze kategorie wydobywające na jaw tkwiące u pod-
łoża zjawisk wymiary jednorodności (underlying uniformities) (Gorzko 2008: 86).

Jakub Niedbalski
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Ilustr. 4. Struktura drzewa kategorii utworzonego  
w programie WeftQDA

Źródło: opracowanie własne 

W praktyce korzystania z oprogramowania WeftQDA procedurę porównania 
wykonuje się, stosując opcje wyszukiwania danych. Proces ten polega na przeglą-
daniu fragmentów tekstu oraz innych rodzajów danych, które zostały zakodowa-
ne danym kodem. W tym celu należy skorzystać z opcji przeglądania wszystkich 
sekcji poszczególnych dokumentów zakodowanych za pomocą danych kategorii. 
Dzięki temu można porównać oraz sprawdzić, co mają wspólnego, a czym się róż-
nią treści, do których zostały przypisane określone kategorie. 

Aby zobaczyć segmenty tekstów w poszczególnych dokumentach, które za-
kodowano daną kategorią, należy odszukać jej nazwę w drzewie kategorii (okno 
Documents and Categories) i dwukrotnie kliknąć myszką lub wybrać jego nazwę 
i nacisnąć przycisk View („Widok”).

W porównywaniu danych pomocne są także narzędzia przeszukiwania. Mają 
one istotne znaczenie w procesie porównywania danych zarówno pod względem 
treści interesujących badacza wątków, jak i konkretnych wygenerowanych już 
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kategorii. Przeszukiwanie pozwala też na sprawdzenie, jakie kody mogą ze sobą 
współwystępować lub wykluczać się. Służą do tego operatory logiczne OR, AND, 
AND NOT dostępne w opcji Query, która odnosi się do możliwości przeszukiwania 
zakodowanych treści różnych dokumentów przez dwie lub więcej kategorii bądź 
fraz z zastosowaniem wymienionych operatorów. 

W omawianym przykładzie, socjalizacji szczeniaka, na podstawie wygene-
rowanych kategorii „kontakty z ludźmi” oraz „negatywne reakcje psa” możemy 
sprawdzić, czy i w jakich sytuacjach szczeniaki reagują negatywnie wobec okre-
ślonych kategorii osób, których takie reakcje dotyczą. 

Ilustr. 5. Wyniki przeszukiwania wybranej kategorii  
w programie WeftQDA

Źródło: opracowanie własne

Analiza treści zakodowanych powyższymi kategoriami fragmentów wywia-
dów wskazuje, że psy przejawiają zachowania agresywne wobec postawnych 
mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy sami są agresywni tak w stosunku do psa, jak 
i innych słabszych od siebie osób, m.in. starszych, chorych oraz dzieci. 

Ilustr. 6. Wyniki zestawienia wybranych kategorii w programie WeftQDA

Źródło: opracowanie własne
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Ponadto program WeftQDA został wyposażony w narzędzie przeszukiwania 
Code Reviews, które umożliwia tworzenie zestawień kategorii. Funkcja ta daje 
odpowiedź na pytanie, jak często i w jakim zakresie ten sam tekst (segment tek-
stu) jest przypisany do określonych kategorii.

Jako zobrazowanie wykorzystania funkcji Code Review można podać przy-
kład, w którym badacz wygenerował kategorie: „kontakty z ludźmi” i „kontakty 
ze zwierzętami” oraz dwie inne kategorie: „zachowania negatywne” i „zachowa-
nia pozytywne”. W ten sposób badacz chce sprawdzić, wobec jakiej kategorii 
aktorów (ludzi czy zwierząt) szczeniak będzie przejawiał określonego rodzaju re-
akcje (pozytywne czy negatywne). 

Na podstawie zestawienia można stwierdzić, że szczeniak częściej reaguje 
negatywnie w stosunku do innych zwierząt niż wobec ludzi. Sytuacja odwrotna 
ma natomiast miejsce w przypadku reakcji na ludzi. 

Wreszcie narzędzia przeszukiwania mogą też pomóc w „półautomatycznym” 
kodowaniu. Do tego celu można wykorzystać opcję Search bądź Query. Pierwsza 
z nich pozwala na przeszukiwanie danych tekstowych pod względem występo-
wania poszukiwanej frazy bądź słowa. Druga zaś oferuje możliwość kwerendy 
współwystępowania kilku słów kluczowych za pomocą opcji „CONTAINS WORD” 
(„zawiera słowo”). Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku odnalezione 
zostaną te fragmenty, w których występują poszukiwane słowa. Badacz powi-
nien przejrzeć wszystkie zaznaczone w ten sposób segmenty tekstu i każdorazo-
wo zdecydować, czy poszczególne z nich można zakodować określonym kodem. 

Prezentowany program posiada wiele cech, które sprawiają, że może on być 
stosowany w ramach projektów opartych na procedurach metodologii teorii 
ugruntowanej. Wystarczy chociażby wspomnieć o opcjach kodowania, tworzenia 
struktury drzewa, przeszukiwania czy pisania not. Ponadto jego niewątpliwą zaletą 
jest bezpłatny dostęp oraz łatwość i intuicyjność obsługi, co sprawia, że WeftQDA 
jest programem praktycznie dla każdego użytkownika. Z drugiej strony program 
posiada też pewne ograniczenia, które mogą wpłynąć na jego przydatność dla nie-
których użytkowników. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że WeftQDA nie ob-
sługuje innego tekstu niż .txt, dlatego nie można importować dokumentów bez 
utraty formatowania. Program wspiera wyłącznie analizę danych tekstowych, stąd 
nie ma możliwości, by poddać analizie materiały innego typu, np. zdjęcia, audio, 
wideo. WeftQDA nie pozwala także na wizualizację wyników interpretacji danych, 
a więc tworzenia wykresów czy diagramów, co w pewnym sensie zubaża analizę 
i ogranicza kontrolę nad jej przebiegiem. Należy jednak podkreślić, że jako narzę-
dzie rodzaju code-and-retrieve (Bieliński, Iwańska, Rosińska-Kordasiewicz 2007: 
93–94) spełnia swoje zadanie w zupełności. Z pewnością jest to program bardzo 
przydatny dla badaczy chcących efektywnie zorganizować swoje dane i uporządko-
wać nowe informacje będące efektem zarówno pracy terenowej, jak i analitycznej. 
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Wizualizacja koncepcji za pomocą programu CmapTools 

Badacz, który prowadzi analizę danych opartą na procedurach metodolo-
gii teorii ugruntowanej, bardzo często stara się, prócz kodowania czy tworzenia 
not teoretycznych, przedstawiać także całościowe lub częściowe wyniki swojej 
analizy w postaci wizualnej. Najczęściej są to różnego rodzaju mapy pojęciowe, 
a najważniejszą z nich jest scalający w jedną całość wszystkie wygenerowane ka-
tegorie odnoszące się do kategorii centralnej zwaną diagramem integrującym. 
Tworzone na bieżąco podczas prowadzonej analizy wszelkiego rodzaju wizualne 
reprezentacje wygenerowanych kategorii, związków i relacji, jakie między nimi 
występują, pomagają badaczowi w rozpoznaniu się w aktualnym stanie analizy, 
przez co dużo łatwiej może on ocenić i zweryfikować jej dotychczasowe wyniki. 
Z kolei diagram końcowy, będący w istocie uwieńczeniem całej analizy przepro-
wadzonej przez badacza, pomaga innym osobom lepiej zrozumieć sposób i cha-
rakter istniejących zależności pomiędzy kategoriami, w istotny sposób ułatwiając 
wgląd w istotę koncepcji analityka (Gibbs 2011: 154).

Istotą analizy w metodologii teorii ugruntowanej jest wielokrotne modyfiko-
wanie kategorii, powiązań między nimi itd., a więc przebudowywanie koncepcji, 
stąd diagram, który ma odzwierciedlać wszystkie te elementy projektu, musi być 
z konieczności na bieżąco zmieniany i uaktualniany. Dlatego ważne jest, aby na-
rzędzia, które mogą służyć do tworzenia takich map, były nie tylko proste w ob-
słudze, pozwalały na dokładne oddanie koncepcji badacza, a przy tym przed-
stawiały diagram w jak najbardziej przejrzysty dla wszystkich sposób, ale także 
pozwalały na łatwe i szybkie jego modyfikowanie. Takie zalety posiada właśnie 
program CmapTools4, który, co istotne, gwarantuje to zupełnie nieodpłatnie. 

Program CmapTools pozwala na tworzenie nawet bardzo rozbudowanych 
i zaawansowanych modeli integrujących, stąd jest wręcz wskazany dla osób po-
sługujących się metodologią teorii ugruntowanej. Daje możliwość prezentowania 
i rozpowszechnia wyników swoich koncepcji dzięki rozbudowanej funkcji ekspor-
towania oraz przenoszenia danych (Niedbalski 2013: 105). 

Pracę z programem rozpoczynamy od utworzenia nowego modelu Cmap. 
W tym celu należy z głównego menu File („Plik”) wybrać opcję New Cmap (lub 
użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + N). Wykonanie tej operacji spowoduje otwar-
cie nowego okna o domyślnej nazwie Untitled 1, gdzie cyfra wskazuje każdy 
kolejny projekt tworzony w programie CmapTools. Teraz możemy przystąpić 

4  CmapTools to program udostępniony na zasadach licencji publicznej przez Institute for Hu-
man & Machine Cognition, autorstwa Alberto J. Cañasa; Associate Director & Senior Research 
Scientist Inst. for Human & Machine Cognition; 40 South Alcaniz St., Pensacola, FL 32502. Program 
oraz dodatkowe informacje o nim można pobrać ze strony: http://cmap.ihmc.us/download/.
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do tworzenia modelu, co odbywa się poprzez dodawanie kolejnych elementów 
projektu mapy. Czynność tę wykonujemy w następujący sposób. Za pomocą le-
wego przycisku myszy klikamy dwukrotnie w dowolnym miejscu na obszarze ro-
boczym. Spowoduje to pojawienie się domyślnego kształtu ze znakami zapytania 
wewnątrz, które należy zastąpić odpowiednią nazwą, jaką chcemy nadać powsta-
łej w ten sposób kategorii. W tym celu wystarczy ponownie kliknąć dwukrotnie 
lewym przyciskiem myszy w obszarze kształtu, a następnie w miejsce znaków 
zapytania wpisać właściwą nazwę.

Ilustr. 7. Okno programu CmapTools z otwartą mapą pojęciową

Źródło: opracowanie własne

Ponieważ ideą tworzenia modeli jest ilustracyjne odwzorowanie koncepcji 
analitycznych badacza, stąd naturalne jest, że każdy element może być połączony 
z kilkoma innymi kategoriami jednocześnie i zawierać więcej niż jedną frazę je łą-
czącą. W tym celu należy przeciągnąć strzałkę pomiędzy wybranymi elementami 
i nadać nazwę tak utworzonemu połączeniu (związkowi kategorii), co spowoduje 
utworzenie powiązania pomiędzy elementami projektu reprezentującymi okre-
ślone kategorie (Niedbalski 2013: 110). 

Rozbudowane mapy, a takimi z reguły są diagramy integrujące, mogą zawierać 
szereg elementów, przez co zdarza się, że przestają być czytelne. Ale i w tym przy-
padku z pomocą przychodzi CmapTools, bowiem został on wyposażony w poręcz-
ne narzędzia „zagnieżdżania” kategorii oraz łączenia elementów w ramach różnych 
diagramów. W pierwszym przypadku, aby utworzyć takie zgrupowanie elementów 
modelu (jak pamiętamy, reprezentujących określone kategorie w naszej koncep-
cji), musimy, klikając lewym przyciskiem myszy z wciśniętym klawiszem Ctrl, zazna-
czyć interesujące nas składniki modelu (można wybrać wszystkie składniki modelu, 
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naciskając kombinację klawiszy Ctrl + A), a następnie naciskając na prawy przycisk 
myszy w rozwiniętym menu kontekstowym wybrać opcję Nested Node/Create. 
W przypadku drugim wystarczy otworzyć dwa zapisane w folderach programu 
projekty modeli, wybrać w jednym z nich określony element, a następnie klikając 
przyciskiem myszy, przeciągnąć linię, która ma połączyć ów element z innym ele-
mentem znajdującym się w drugim modelu (Niedbalski 2013: 122). 

W omawianym przykładzie badań dotyczących socjalizacji psa mapa koncep-
cyjna została podzielona na kilka pomniejszych – dzięki możliwości operowania 
w programie CmapTools na kilku odrębnych mapach, w których jednak poszcze-
gólne elementy można ze sobą łączyć – dając w ten sposób możliwość znacznie 
bardziej przejrzystej struktury opartej na wydzielonych kategoriach nadrzędnych. 

Ilustr. 8. Przykład użycia opcji „zagnieżdżania” elementów  
mapy pojęciowej wykonanej w programie CmapTools

Źródło: opracowanie własne

Przejrzystości, a przy tym sposobności oddania dokładniejszej charaktery-
styki powiązań i zależności między różnymi elementami mapy, służyć mogą opcje 
ich edycji. W ich ramach otrzymujemy możliwość zmiany formatu linii, kształ-
tów, czcionki itd. Ponadto w obrębie konstruowanych modeli daje się wprowa-
dzać różnego rodzaju pliki graficzne dopełniające i ilustrujące prezentowane kon-
cepcje, a jednocześnie wzbogacające wizualnie dany projekt mapy pojęciowej 
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(Niedbalski 2013: 130–137). Wprowadzenie takich elementów wizualnych odby-
wa się w prosty sposób, wykorzystujący mechanizm polegający na przeciągnięciu 
wybranej przez nas ilustracji i jej upuszczeniu na dowolny element mapy.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o możliwości wyeksportowania danych i ca-
łych diagramów w postaci m.in. zdjęć w formacie jpg, które można następnie za-
mieścić jako ilustracje w raporcie lub innego rodzaju publikacji. Opcja ta powoduje, 
że tworzone w programie mapy i diagramy nie tylko mogą służyć w pracy analityka, 
ale także stanowić doskonałe źródło rycin wzbogacających teksty prac i publikacji. 

CmapTools jako narzędzie pomocne w pracy badacza jakościowego posiada 
kilka istotnych zalet. Przede wszystkim program ten jest z założenia przeznaczony 
do konstruowania map pojęciowych oraz interpretacji danych za pomocą diagra-
mów, porządkowania i integrowania kodów, a także graficznego rekonstruowa-
nia analizowanych procesów. Z pewnością w tym zakresie zaspokoi oczekiwania 
nawet dość wymagających użytkowników. CmapTools z pewnością będzie do-
skonałym programem zarówno jako podstawowe narzędzie pracy analityka, jak 
i uzupełnienie oprogramowania WeftQDA, które nie posiada funkcji wizualizacji 
danych i tworzenia diagramów integrujących (Niedbalski 2013: 180). 

Podsumowanie 

Artykuł ma za zadanie przede wszystkim wprowadzić czytelników w tematy-
kę CAQDAS oraz pokazać sposób stosowania popularnych i dostępnych bezpłat-
nie programów komputerowych, dzięki którym możliwy staje się proces przygo-
towania i przeprowadzenia projektu badawczego opartego na metodologii teorii 
ugruntowanej. Z tego względu zaprezentowane zostały te opcje oprogramowa-
nia, które w największym stopniu ów proces wspomagają. 

W przypadku Audacity mamy możliwość skorzystania z opcji obróbki ma-
teriałów dźwiękowych, związanych głównie z transkrypcją plików audio. Zapre-
zentowane funkcje służą usprawnieniu procesu przepisywania odsłuchiwanych 
nagrań, ale także poprawie ich jakości. 

Właściwą analizę możemy natomiast prowadzić przy pomocy programu 
WeftQDA, oferującego zestaw narzędzi do pracy z dokumentami tekstowymi. 
Program ten nie został zaprojektowany pod kątem jego zastosowania do kon-
kretnej metody badawczej, jednak ze względu na wspieranie takich działań, jak 
kodowanie, sortowanie, kategoryzowanie i przeszukiwanie danych, może być 
z powodzeniem wykorzystany przez badaczy stosujących MTU. 

Z kolei program CmapTools to wszechstronne narzędziem służące do two-
rzenia map pojęciowych, a także prezentowania danych w formie graficznej. 
Z tego względu jest to program dla osób, które potrzebują wizualizować swoje 
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koncepcje analityczne bądź po prostu usprawnić proces interpretacyjny danych. 
CmapTools umożliwia tworzenie rozbudowanych i zaawansowanych modeli in-
tegrujących, porządkowanie i integrowania kodów, a także graficzne rekonstru-
owanie analizowanych procesów. 

Należy pamiętać, że pomimo tak wielu pomocnych opcji, jakie posiadają pre-
zentowane programy, a także ich wzajemnego uzupełniania się, nie są to rozwią-
zania idealne i pozbawione wad (Niedbalski, Ślęzak 2012). Niemniej potencjalne 
korzyści, jakie badacz może odnieść przy ich zastosowaniu powodują, że są to roz-
wiązania godne polecenia. I nawet jeśli początkowo nieco czasu będzie wymagało 
ich poznanie, to warto jest zdobyć się na taki wysiłek, który w przyszłości może 
procentować znacznie sprawniejszą i bardziej efektywną pracą badacza (Lofland 
i in. 2010: 144–145; Kubinowski 2010: 73–77).
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Practical Application of CAQDA Software in Qualitative Research – an Outline 
of Problems from Perspective of a Research Project Based on  

Methodology of Grounded Theory

Summary. Purpose of this article is to present how computer tools may be applied to sup-
port analysis of qualitative data in research practice. The author tries to present on a particular 
example of a research project, the manner of analyzing research in accordance with procedures 
of the grounded theory methodology, using available functions of programs such as Audacity, 
WeftQDA and CmapTools. Therefore, a workshop of a qualitative researcher, who uses computer 
software that aids the research process on a daily basis, is presented. This article presents the 
manner, in which the analytical process is formed in a context of a chosen method and with ap-
plication of particular computer software. Simultaneously, the author indicates existing advan-
tages but also consequences of using such software, as well as potential difficulties of CAQDA 
application in qualitative research. This article is of illustrative and educational character, which 
allow to familiarize readers with possibilities of CAQDA tools, as well as with their actual usage in 
realization of research projects based on qualitative methods.

Keywords: computer analysis of qualitative data, CAQDA, methods of qualitative research, 
methodology of grounded theory, Audacity, WeftQDA, CmapTools.
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Qualify – narzędzie rozszerzające platformę Evernote 
o możliwość analizy jakościowej treści 

Streszczenie. Autor stworzył narzędzie Qualify.artpi.net rozszerzające platformę danych 
Evernote o możliwość analizy jakościowej treści i kodowanie danych z wywiadów w myśl zasad 
teorii ugruntowanej. W artykule przedstawia zalety darmowego duetu Evernote i Qualify jako 
alternatywy dla komercyjnych pakietów CAQDAS (takich jak NVivo) oraz wyjaśnia krok po kro-
ku proces wprowadzania i kodowania danych. Qualify posiada także szereg unikalnych funkcjo-
nalności przydatnych badaczom. Do najciekawszych należą zachowanie pełnego formatowania 
materiałów źródłowych, rozpoznawanie tekstu i możliwość kodowania treści z zeskanowanych 
i fotografowanych obrazów, automatyczne kolorowanie kodów oraz opcja błyskawicznego współ-
dzielenia danych i kolaboracji ze współpracownikami w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: Evernote, CAQDA, NVivo, teoria ugruntowana, OpenCode.

Wstęp 

Artur Piszek i Krzysztof Stachura w artykule Evernote: zastosowanie notatni
ka internetowego do badań jakościowych (2014) przedstawili platformę danych 
Evernote. Opisali ją jako efektywne, intuicyjne i darmowe narzędzie wspomaga-
jące organizowanie danych jakościowych, dzielenie się nimi ze współpracownika-
mi, kodowanie, a nawet zbieranie zdjęć, nagrań czy przechwytywanie zawartości 
stron WWW, forów i serwisów społecznościowych do dalszej analizy.

Aplikacja wspiera pracę naukową specjalistów wielu dziedzin. Przykłado-
wo „platforma jest niezastąpiona dla każdego nauczyciela, ponieważ w każdej 
dziedzinie pozwala na wieloaspektową organizację, która jest bezpieczna i ela-
styczna” (McNally 2014: 56), „dla pielęgniarek to świetne narzędzie, by zapisać 
najnowsze informacje o ochronie zdrowia, zachować artykuł naukowy do prze-
czytania lub nowe leki do sprawdzenia” (Wolstenholme 2014: 33), a to wszystko 
dlatego, że „[…] jest użyteczną aplikacją do gromadzenia, organizowania i współ-
dzielenia informacji i pomysłów z notatek tekstowych, dokumentów, wycinków 
stron WWW, fotografii i obrazów” (Berkowitz 2012: 139).
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Aplikacja działa zarówno na komputerach, jak i urządzeniach przenośnych, 
dzięki czemu staje się niezastąpiona w arsenale narzędzi badaczy terenowych, 
etnografów i socjologów miasta (Schepman i in. 2012; Piszek, Stachura 2014). 
Sposób przypisywania znaczników i kategorii do przechowywanych informacji 
oraz zasady funkcjonowania bazy danych przypominają profesjonalne pakiety 
CAQDA, takie jak NVivo, do którego autorzy wspomnianego artykułu przyrównu-
ją Evernote (Piszek, Stachura 2014).

Do słabych stron programu Evernote należy natomiast brak możliwości ko-
dowania fragmentów tekstu (Piszek, Stachura 2014; Jan in the Pan 2013). Znacz-
niki można przypisywać jedynie całym notatkom, co ogranicza zastosowanie na-
rzędzia w klasycznym procesie metodologicznym teorii ugruntowanej (Glaser, 
Strauss 1967; Konecki 2000).

Sposobem obejścia tej limitacji jest otwarte API (Application Inter face) 
pozwalające na tworzenie własnego oprogramowania współpracującego 
z platformą Evernote (Evernote Corporation, 2014). Umożliwiło to autorowi 
niniejszego artykułu zaimplementowanie funkcjonalności kodowania danych 
z wywiadu, tak jak jest to możliwe w OpenCode czy NVivo (Niedbalski 2012; 
Piszek, Stachura 2014).

Qualify 

Qualify jest narzędziem uzupełniającym funkcjonalność usługi Evernote 
o możliwość zakreślania i kodowania fragmentów tekstów. Zostało ono zbudo-
wane jako aplikacja internetowa dostępna z poziomu witryny WWW, dzięki cze-
mu nie wymaga procesu instalacji oraz funkcjonuje na każdym komputerze wy-
posażonym w przeglądarkę internetową (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox 
i Internet Explorer w aktualnych wersjach).

Jak już wspomniano, Qualify jest aplikacją korzystającą z platformy Everno-
te, dlatego użytkownik pragnący rozpocząć pracę będzie potrzebował kont w obu 
serwisach. Konto w Evernote można założyć, wchodząc na stronę Evernote.com 
(Evernote Corporation, 2014). 

Po rejestracji w Evernote należy założyć oddzielne konto w Qualify poprzez 
wejście na stronę http://qualify.artpi.net i kliknięcie odnośnika Register. Po po-
daniu adresu e-mail i wybraniu hasła zostanie rozpoczęty proces łączenia kont 
Evernote i Qualify przedstawiony na ilust. 1. By móc korzystać z udogodnień pro-
gramu, należy w tym kroku wybrać opcję Authorize. Warto zaznaczyć, iż Qualify, 
oprócz własnych danych logowania, nie przechowuje żadnych informacji pocho-
dzących z połączonego konta Evernote, a wszystkie dane w trakcie działania apli-
kacji są wymieniane pomiędzy komputerem użytkownika a serwerami Evernote.
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Ilustr. 1. Okno autoryzacji

Źródło: opracowanie własne

Po połączeniu kont Evernote i Qualify użytkownik zostaje przeniesiony do in-
terfejsu programu i może rozpocząć analizę jakościową.

Reprezentacja danych 

Tak samo jak w Evernote, podstawową strukturą informacji w programie jest 
notatka. Teksty i materiały do analizy jakościowej są notatkami wprowadzonymi 
do konta Evernote, natomiast adnotacje w nich utworzone za pomocą Qualify 
są notatkami zapisanymi w specjalnym notatniku oznaczonym Qualify.

Jak wskazali Piszek i Stachura (2014), Evernote pozwala na kategoryzowanie 
informacji zarówno z użyciem znaczników odpowiadających kodom w nomenkla-
turze teorii ugruntowanej, jak i notatników odpowiadających kategoriom, co po-
zwala na zbudowanie drzewiastej struktury taksonomii ułatwiającej analizę da-
nych (Glaser, Strauss 1967; Konecki 2000; Kelle 1997).

Twórca oprogramowania Qualify musiał wziąć jednak pod uwagę, iż dane 
z analizy socjologicznej mogą stanowić tylko część zawartości połączonego kon-
ta Evernote i postanowił zaimplementować jedynie funkcjonalność kodowania 
za pomocą znaczników. Nie ogranicza to jednak badacza, albowiem w Evernote 
znaczniki można układać hierarchicznie, a ich funkcje są umowne. Jeśli zatem ba-
dacz potrzebuje użyć kategorii podczas kodowania, może przykładowo w Everno-
te utworzyć znacznik kategorie, zagnieździć w nim znaczniki obraz_programisty 
i znaczenie_technologii, a będzie mógł z nich korzystać w Qualify.

Dzięki takiej elastycznej strukturze znaczników można na jednym kon-
cie Evernote gromadzić dane z wielu projektów, rozgraniczając materiał wedle 
uznania. Warto wspomnieć, że ze względu na ograniczenia platformy Evernote 
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znaczniki nie mogą zawierać spacji, natomiast użyteczną praktyką jest używanie 
znaków specjalnych dla etykiet, które warto wyróżnić. Posługując się ponownie 
przykładem kategorii, można użyć nazw #obraz_programisty i #znaczenie_tech
nologii, co sprawi, iż będą się wyświetlały obok siebie na liście znaczników.

Interfejs programu 

Na samej górze okna przeglądarki użytkownik znajdzie (ilustr. 2) pasek głów-
nego menu zawierający kolejno:

− listę rozwijaną Notebooks zawierającą wszystkie notatniki z połączonego 
konta Evernote,

− listę rozwijaną Tags zawierającą znaczniki (wraz z utworzonymi kodami) 
z połączonego konta Evernote,

− listę rozwijaną Explore code zawierającą wyłącznie kody używane 
w adnotacjach,

− okno wyszukiwania notatek, które po wpisaniu hasła i wciśnięciu przyci-
sku Enter rozpocznie przeszukiwanie bazy,

− listę rozwijaną Settings zawierającą ustawienia programu,
− znacznik statusu synchronizacji informujący użytkownika o trwającym ła-

dowaniu danych, gdzie Loading oznacza trwające pobieranie nowych informacji, 
a Data loaded wskazuje na zakończenie tego procesu.

Ilustr. 2. Główne menu aplikacji

Źródło: opracowanie własne

Ilustr. 3. Panel wyboru notatki

Źródło: opracowanie własne

Artur Piszek



119

Poniżej głównego menu umieszczono panel wyboru notatki zatytułowany 
Step 1. Choose a note. Podzielono go na trzy kolumny i podobnie do górnego 
menu, pierwsza odpowiada notatnikom, a druga – znacznikom znajdującym się 
w połączonym koncie Evernote. Panel wyboru notatki przedstawia ilustr. 3.

W trzeciej kolumnie umieszczono listę notatek spełniających kryteria wy-
szukiwania wybrane odpowiednio z list notatników i znaczników oraz wpisane 
w oknie wyszukiwania. Przeszukiwanie kieruje się następującymi regułami:

1. Jeśli w polu wyszukiwania zostały użyte specjalne operatory wyszukiwa-
nia Evernote tag: albo notebook: odpowiadające odpowiednio znacznikom i no-
tatnikom, to w procesie wyszukiwania notatek zostaną pominięte kolejne kryte-
ria 2 i 3.

2. Jeśli został wybrany notatnik, przeszukiwanie nastąpi tylko w jego wnę-
trzu, w przeciwnym razie, jeśli zaznaczona została opcja All notebooks, przeszuki-
wanie nastąpi we wszystkich notatnikach.

3. Jeśli został wybrany znacznik, przeszukiwanie nastąpi tylko w jego wnę-
trzu, w przeciwnym przypadku, jeśli zaznaczona została opcja All tags, przeszuki-
wanie nastąpi we wszystkich znacznikach.

4. Jeśli w okno wyszukiwania został wpisany tekst, wyszukane zostaną tylko 
notatki zawierające ten ciąg znaków, w przeciwnym przypadku wyświetlone zo-
staną notatki spełniające kryteria 2 i 3.

Po wybraniu notatki z listy zawartość okna Step 1. Choose a note jest ukry-
wana. W każdym momencie można ją przywrócić, klikając jego nagłówek.

Panel notatki 

Panel notatki, który zawiera główną funkcjonalność aplikacji, przedstawia 
ilustr. 4. To w nim prezentowany jest tekst, a użytkownik tworzy adnotacje i przy-
pisuje kody. 

Na samej górze panelu znajduje się tytuł kategoryzowanego tekstu, a niżej 
są umieszczone odnośniki:

− Open in Evernote Desktop otwiera prezentowany tekst w lokalnie zainsta-
lowanej aplikacji Evernote, jeśli znajduje się ona na komputerze,

− Open in Evernote Web otwiera prezentowany tekst w internetowej wersji 
aplikacji Evernote,

− Annotations in Evernote Web otwiera wszystkie adnotacje do aktualnie 
prezentowanego tekstu w internetowej wersji aplikacji Evernote.

Pod tymi funkcjami znajduje się lista kodów użytych w adnotacjach do pre-
zentowanego tekstu. Dla ułatwienia system przypisuje kolory do kodów. Po na-
ciśnięciu nazwy kodu następuje podświetlenie adnotacji nim opisanych, a każde 
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nowe zaznaczenie zostanie automatycznie zakodowane. Umożliwia to wyjątko-
wo szybkie kodowanie, ponieważ przypisanie kodu do fragmentu tekstu wymaga 
jedynie zaznaczenia i dwóch kliknięć przycisku Enter.

Ilustr. 4. Panel notatki

Źródło: opracowanie własne

Poniżej umieszczono zawartość analizowanego tekstu. Warto zwrócić uwagę, 
iż tekst jest prezentowany w tej samej formie, w której został zapisany do Ever-
note, z zachowaniem stylów i formatowania, co nie jest możliwe np. w aplikacji 
OpenCode (Niedbalski 2012).

Istnieje możliwość dokonywania poprawek i edycji poprzez Evernote (wy-
starczy kliknąć znajdujący się powyżej przycisk Open in Evernote Desktop albo 
Open in Evernote Web), a po zapisaniu zmian w Evernote i kliknięciu przycisku 
Odśwież w Qualify zmiany zostaną zaktualizowane. Edycja fragmentu, na którym 
uprzednio utworzono zaznaczenie, może skutkować brakiem możliwości wyświe-
tlenia adnotacji w tekście ze względu na powstałe różnice pomiędzy tekstem źró-
dłowym a adnotacją. Jednak adnotację będzie można dalej wyświetlić na koncie 
Evernote oraz w oknie Explore code w Qualify.

Jeśli tekst zawiera pliki, a w szczególności obrazy, w ich miejscu zostanie wsta-
wiona ramka z tekstem opisującym typ pliku (np. image/png w przypadku obrazu 
lub application/vnd.openxml… w przypadku pliku MS Word).

Niezwykle ciekawą funkcjonalnością programu Evernote jest rozpozna-
wanie tekstu (Piszek i Stachura 2014). Jeśli serwer Evernote zdołał rozpoznać 
tekst prezentowany na załączonym obrazie, w ramce znajdzie się on w postaci 
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transkrypcji, z możliwością zaznaczania i kodowania. W konsekwencji, by do-
konać analizy jakościowej obrazów zawierających tekst (takich jak skany stron 
z książek lub nawet odręczne notatki), wystarczy zachować je w Evernote i otwo-
rzyć w Qualify.

Kodowanie w Qualify następuje poprzez zaznaczenie myszą fragmentu tre-
ści. Po tej czynności program wyświetla dymek, który należy nacisnąć, by pojawi-
ło się okno wpisywania tekstu i kodów. Kody należy podawać w postaci teksto-
wej. Rozdzielone mogą być spacjami lub przecinkami i w konsekwencji nie mogą 
posiadać spacji w nazwie. Po kliknięciu przycisku Save lub Enter adnotacja jest 
zachowana na serwerach Evernote.

Adnotacje są wyświetlane poprzez kolorowe zakreślenia znane z papiero-
wych form notatek. Po najechaniu myszą na podświetlony tekst ukazuje się dymek 
(ilustr. 5) z zawartością notatki i przypisanymi kodami. W prawym górnym rogu 
umieszczono odnośnik pozwalający na edycję adnotacji.

Ilustr. 5. Dymek adnotacji

Źródło: opracowanie własne 

Odnośnik przenosi użytkownika do internetowej wersji Evernote, przecho-
dząc automatycznie do notatki zawierającej adnotację. Dodając lub usuwając 
znaczniki, użytkownik manipuluje kodami przypisanymi do fragmentu tekstu. 
Może także zmienić zawartość własnego przypisu poprzez edycję tekstu znajdu-
jącego się pomiędzy napisami qNote start i qNote end. Usunięcie całej notatki 
skutkuje usunięciem adnotacji z Qualify.

Proces kodowania 

Użytkownik pragnący rozpocząć proces kodowania danych za pomocą 
Qualify musi zacząć od programu Evernote. Jak wskazali Piszek i Stachura (2014), 
Schepman i in. (2012) oraz McNally (2014), Evernote oferuje wiele sposobów 
przechwytywania tekstu, począwszy od przysłania ich poprzez e-mail, a na spe-
cjalnym dodatku do przeglądarki WWW skończywszy.

Qualify – narzędzie rozszerzające platformę Evernote…
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Po dodaniu tekstu do konta Evernote należy otworzyć Qualify poprzez wej-
ście na stronę http://qualify.artpi.net i zalogować się, a ostatnim krokiem dzielą-
cym użytkownika od analizy notatki będzie jej wyszukanie za pomocą notatnika, 
znaczników lub wyszukiwarki.

Gdy notatka znajdzie się już w oknie Step 2. Mark note, wystarczy zaznaczyć 
fragment tekstu, by dodać adnotację wraz z kodami. Po dodaniu adnotacji jest 
ona zachowana na serwerach Evernote.

Ciekawą możliwością może być podłączenie kilku kont Qualify do jedne-
go konta Evernote, co skutkuje operowaniem na wspólnej bazie danych i moż-
liwością jednoczesnej analizy tekstów. Ten sam efekt można osiągnąć poprzez 
udostępnianie tekstu źródłowego w Evernote za pomocą wbudowanych metod 
współdzielenia. W tym jednak przypadku nie wolno zapomnieć o udostępnieniu 
także całego notatnika zawierającego adnotacje. 

Warto także pamiętać, iż konsekwencją architektury opartej na stronie WWW 
jest fakt, iż bez dostępu do Internetu nie będzie możliwe korzystanie z Qualify.

Eksplorowanie kodów 

By ułatwić analizę zakodowanych tekstów, w programie dodano okno eks-
ploracji kodów. Po wybraniu ze znajdującej się w głównym Menu listy Explore 
code wybranej pozycji, pokazywane jest podsumowanie wszystkich wystąpień 
danego kodu w tekstach zaprezentowane w formie tabelarycznej, tak jak jest 
to widoczne na ilustr. 6. Po skończonej analizie okno eksploracji można zamknąć, 
klikając x znajdujący się w jego prawym górnym rogu. 

Ilustr. 6. Okno eksploracji kodu

Źródło: opracowanie własne 

Istnieje także możliwość otworzenia kilku okien eksploracji naraz, dzięki cze-
mu porównywanie zawartości oraz relacji kilku kodów staje się łatwiejsze.
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Dalsze perspektywy 

Qualify został przygotowany jako aplikacja wzbogacająca Evernote o funk-
cje niezbędne i przydatne badaczom jakościowym. Autor niniejszego tekstu 
i opisywanego programu żywi nadzieję, iż aplikacja ułatwi żmudny i praco-
chłonny proces organizowania danych z wywiadów czy badań i pozwoli socjo-
logom poświęcić się ważniejszym etapom pracy, takim jak analiza związków 
i budowanie teorii.

Badania socjologiczne, podążające za dynamiczną rzeczywistością, często 
ze swej natury bywają zmienne, a wspierające je narzędzia powinny za owy-
mi zmianami podążać, dlatego autor będzie niezwykle wdzięczny za wszelkie 
uwagi, sugestie i pomysły dotyczące rozwoju aplikacji, które można umieszczać 
w specjalnym formularzu znajdującym się na stronie http://qualify.piszek.com/
support.
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Qualify – a Tool for Content Analysis of Evernote Data

Summary. Author has created a tool called Qualify.artpi.net extending Evernote platform 
with text markup and qualitative data coding capability in accordance with grounded theory rules 
and methodology. He presents Qualify and Evernote as an alternative to commercial CAQDA Soft-
ware, such as NVivo and provides step by step walkthrough of the data coding process. Qualify 
possesses some unique features such as preservation of source text formatting, text recognition 
from images and photos, automatic color-coding as well as instant data sharing and collaboration 
in real time.

Keywords: Evernote, CAQDA, NVivo, methodology of grounded theory, OpenCode.
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O Programie Socjolog 2.0 w badaniach autobiograficznych 
(na przykładzie badań nad bezdomnością) 

Streszczenie. Prezentowany Program Socjolog 2.0 ma na celu rekonstrukcję systemu zna-
czeń w tekście narracyjnym. Może to być pamiętnik, wywiad narracyjny, wywiad autobiogra-
ficzny. Przy tworzeniu programu przyjęto, że kultura jest systemem wartości względnie auto-
nomicznym od innych sfer świata człowieka. Program jest aplikacją komputerową dla techniki 
sekwencyjnej analizy tekstu narracyjnego. W tekście zostały zaprezentowane podstawowe pro-
cedury programu i jego algorytm.

Słowa klucze: kultura, ogólna teoria systemów, scjentyzm, wartości, znaczenia, semantyka, 
semiotyka, macierz, algorytm. 

Potrzeby socjologii jakościowej 

Jednym z poważnych problemów teoretycznych i metodologicznych we 
współczesnej socjologii utrudniających rozwój badań empirycznych, szczególnie 
w ramach badań nad kulturą, jest zdecydowanie niedostateczny zasób możliwo-
ści aplikacyjnych konkretnych technik analiz materiałów empirycznych do tech-
niki komputerowej. Jest to spowodowane nie tyle brakiem zainteresowania tymi 
aplikacjami ze strony socjologów empiryków, co pewnymi ich nastawieniami 
na poziomie teoretycznym i pewnymi przeświadczeniami, które są zakorzenione 
w środowisku socjologicznym. 

Takim przeświadczeniem, które powoduje niechęć nie tylko do wykorzystywa-
nia takich aplikacji, lecz nawet do ich tworzenia, jest przekonanie o tym, że mate-
riał empiryczny o charakterze jakościowym powinno się analizować „jakościowo”, 
a wszelkie procedury analityczne wykorzystujące technikę komputerową są inter-
pretowane jako procedury o charakterze badań ilościowych, które „z natury tych 
badań” gubią całą złożoność i bogactwo informacji zawartych w jakościowym ma-
teriale badawczym oraz radykalnie zawężają możliwości poznawcze. Ogranicza-
ją je tylko do procedur statystycznych o bardzo prymitywnym („prymitywnym” 
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w stosunku do owego „bogactwa”) charakterze. Poza tym zestaw idei funkcjonują-
cych na poziomie myślenia teoretycznego i metateoretycznego, który zaowocował 
już przed II wojną światową badaniami o charakterze jakościowym, jakimi posłu-
giwał się na przykład Florian Znaniecki (badanie pamiętników pochodzących z pu-
blicznych konkursów), zamyka niejako myślowo drogę do wykorzystywania technik 
wspomagania komputerowego procedur analitycznych, charakterystycznych dla 
socjologii jakościowej, której przedmiotem miałyby być struktury kulturowe. 

Procedury analityczne stosowane w badaniach jakościowych, podczas któ-
rych badacz ma do dyspozycji jako materiał badawczy zasób informacji zawarty 
na przykład w pamiętnikach konkursowych, wywiadach pogłębionych, wywia-
dach narracyjnych, wywiadach autobiograficznych, są przede wszystkim bardzo 
żmudne, pracochłonne i czasochłonne. Wiele z tych procedur (lub ich elemen-
tów) techniki komputerowe mogłyby po prostu przyspieszyć, nie umniejszając ni-
czego z ogólnego obrazu rzeczywistości, który mógłby wyłonić się z takich analiz. 
Dotyczy to na przykład indeksowania struktur, zależności, relacji zauważonych 
w trakcie tych procedur. W jeszcze większym stopniu dotyczy to procedur po-
równywania rezultatów analiz wielu tekstów. 

Deklaracje intencji 

Podczas badań nad osobami bezdomnymi używałem programu aktualnie na-
zwanego przez jego wykonawcę Michała Orlika „Socjolog 2.0”1, którego celem 
jest komputerowe wspomaganie szczególnie takich procedur analitycznych, które 

1  Programista Michał Orlik przy tworzeniu programu Socjolog współpracuje z Instytutem So-
cjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2008 r. regularnie modyfikując go w ramach realizacji 
umów zawieranych z Instytutem. Aktualna jego wersja w sposób radykalny różni się od pierwszej 
możliwościami porównywania rezultatów analiz poszczególnych wywiadów przede wszystkim w ra-
mach tzw. analizy seryjnej i tworzenia grafów całości systemowej na podstawie tych porównań. 
Algorytm analizy pojedynczego tekstu ustalony został przeze mnie w 2007 r. na podstawie mojej 
interpretacji sekwencyjnej analizy tekstu narracyjnego, która to interpretacja została zaprezento-
wana między innymi w: Żurko (1996), Żurko (2003). Od momentu ustalenia tego algorytmu w trakcie 
przygotowań do stworzenia tego programu w 2007 r. nie został on w żaden sposób zmieniony. Ode 
mnie pochodzi nie tylko sam pomysł stworzenia tego programu, lecz także technika kodowania i in-
deksowania znaczeń i wartości na podstawie zawartych w tekście symboli oraz procedura tworzenia 
na tej podstawie macierzy, które są w dalszych procedurach wykorzystywane do rekonstrukcji nie 
tylko indywidualnego systemu wartości zawartego w pojedynczym tekście, ale również dają możli-
wość, wspomnianej wyżej, „analizy seryjnej”, czyli procedury porównywania tych indywidualnych 
systemów wartości i tworzenia obrazu systemu wartości całej grupy badanej. Michał Orlik miał i ma 
nadal wielki wkład w tworzenie tego programu jako jego bezpośredni programista oraz informatyk, 
który koryguje pomysły tworzenia niektórych procedur, aby były w ogóle możliwe do zastosowania 
w technice komputerowej i konsekwentnie, logicznie wynikały z ustalonego algorytmu, aby nie były 

1
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w stosunku do owego „bogactwa”) charakterze. Poza tym zestaw idei funkcjonują-
cych na poziomie myślenia teoretycznego i metateoretycznego, który zaowocował 
już przed II wojną światową badaniami o charakterze jakościowym, jakimi posłu-
giwał się na przykład Florian Znaniecki (badanie pamiętników pochodzących z pu-
blicznych konkursów), zamyka niejako myślowo drogę do wykorzystywania technik 
wspomagania komputerowego procedur analitycznych, charakterystycznych dla 
socjologii jakościowej, której przedmiotem miałyby być struktury kulturowe. 

Procedury analityczne stosowane w badaniach jakościowych, podczas któ-
rych badacz ma do dyspozycji jako materiał badawczy zasób informacji zawarty 
na przykład w pamiętnikach konkursowych, wywiadach pogłębionych, wywia-
dach narracyjnych, wywiadach autobiograficznych, są przede wszystkim bardzo 
żmudne, pracochłonne i czasochłonne. Wiele z tych procedur (lub ich elemen-
tów) techniki komputerowe mogłyby po prostu przyspieszyć, nie umniejszając ni-
czego z ogólnego obrazu rzeczywistości, który mógłby wyłonić się z takich analiz. 
Dotyczy to na przykład indeksowania struktur, zależności, relacji zauważonych 
w trakcie tych procedur. W jeszcze większym stopniu dotyczy to procedur po-
równywania rezultatów analiz wielu tekstów. 

Deklaracje intencji 

Podczas badań nad osobami bezdomnymi używałem programu aktualnie na-
zwanego przez jego wykonawcę Michała Orlika „Socjolog 2.0”1, którego celem 
jest komputerowe wspomaganie szczególnie takich procedur analitycznych, które 

1  Programista Michał Orlik przy tworzeniu programu Socjolog współpracuje z Instytutem So-
cjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2008 r. regularnie modyfikując go w ramach realizacji 
umów zawieranych z Instytutem. Aktualna jego wersja w sposób radykalny różni się od pierwszej 
możliwościami porównywania rezultatów analiz poszczególnych wywiadów przede wszystkim w ra-
mach tzw. analizy seryjnej i tworzenia grafów całości systemowej na podstawie tych porównań. 
Algorytm analizy pojedynczego tekstu ustalony został przeze mnie w 2007 r. na podstawie mojej 
interpretacji sekwencyjnej analizy tekstu narracyjnego, która to interpretacja została zaprezento-
wana między innymi w: Żurko (1996), Żurko (2003). Od momentu ustalenia tego algorytmu w trakcie 
przygotowań do stworzenia tego programu w 2007 r. nie został on w żaden sposób zmieniony. Ode 
mnie pochodzi nie tylko sam pomysł stworzenia tego programu, lecz także technika kodowania i in-
deksowania znaczeń i wartości na podstawie zawartych w tekście symboli oraz procedura tworzenia 
na tej podstawie macierzy, które są w dalszych procedurach wykorzystywane do rekonstrukcji nie 
tylko indywidualnego systemu wartości zawartego w pojedynczym tekście, ale również dają możli-
wość, wspomnianej wyżej, „analizy seryjnej”, czyli procedury porównywania tych indywidualnych 
systemów wartości i tworzenia obrazu systemu wartości całej grupy badanej. Michał Orlik miał i ma 
nadal wielki wkład w tworzenie tego programu jako jego bezpośredni programista oraz informatyk, 
który koryguje pomysły tworzenia niektórych procedur, aby były w ogóle możliwe do zastosowania 
w technice komputerowej i konsekwentnie, logicznie wynikały z ustalonego algorytmu, aby nie były 
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trzeba by było wykonać „ręcznie” i niejako „na piechotę”. Jest to cel główny, ale nie 
jedyny. Tworzenie tego programu umożliwiło rozwiązanie kilku problemów teore-
tycznych i metodologicznych, które pojawiły się przy okazji badań, a które doma-
gały się (jak się okazało) dopełnienia w postaci procedur, które były możliwe tylko 
przy zastosowaniu technik komputerowych. Jednym z takich problemów było szu-
kanie odpowiedzi na następujące pytanie: W jaki sposób przekonanie o tym, że kul-
tura jest systemem, ustrukturowaną całością uzewnętrznia się w samym podejściu 
do materiału badawczego? Takie założenie teoretyczne domaga się bowiem tego, 
aby zostało ono uwzględnione w procedurach analitycznych, które jako socjolodzy 
czynimy w stosunku do tego materiału. Następne pytanie miało już charakter meto-
dologiczny: Czy samo odkrywanie struktur, które interpretujemy jako struktury kul-
turowe, „w sposób automatyczny” prowadzi nas do rekonstrukcji kultury jako sys-
temu? Doświadczenie zarówno samych badań empirycznych, jak i doświadczenie 
obcowania ze sposobami myślenia w socjologii, które zakładałyby badanie struktur 
kulturowych, wskazywało na daleko posuniętą ostrożność przy twierdzącej odpo-
wiedzi na to ostatnie pytanie. Raczej prowadziło do wniosku, że myślenie w socjo-
logii wyłącznie „przez pryzmat struktur” nie prowadzi do systemowego ujmowania 
kultury, a nawet było z takim ujęciem sprzeczne. Popadanie w taką sprzeczność 
było i jest charakterystyczne dla podejścia, które nazywa się podejściem postmo-
dernistycznym, strukturalistycznym, obecnym na gruncie tzw. badań kulturowych, 
literaturoznawczych, antropologicznych i semiologicznych. Dawało to badaczom 
pretekst do uchylania się od systemowych ujęć kultury na rzecz całkowicie arbi-
tralnych interpretacji struktur ukazywanych przez nich jako kulturowe. Myślenie 
strukturalistyczne okazywało się przeciwne myśleniu systemowo-strukturalnemu 
(chociaż pod względem logicznym nie było konieczności popadania w takie kon-
sekwencje). Było ono przeciwne myśleniu systemowemu w tym sensie, że niektó-
rzy badacze celowo odrzucali myślenie przez pryzmat „jedności”, „całości”, „syste-
mu” jako anachronizm pochodzący z epoki wcześniejszej, modernistycznej, które 

sprzeczne z myśleniem systemowo-strukturalnym. Michał Orlik jest też autorem stosowanej w pro-
gramie terminologii „obszary” – sekwencje czy „byty” – wartości itp. mającej zakorzenienie nie tylko 
w ogólnej teorii systemów czy bezpośrednio w informatyce, lecz także we wspólnych i uzgodnionych 
założeniach filozoficznych. Wiele szczegółowych pomysłów dotyczących samej bezpośrednio kon-
strukcji tzw. „ruchomej metryczki” (zawierającej zmienne niezależne) jest jego autorstwa, dotyczy 
to również mechanizmu jej tworzenia. Jest ponadto pomysłodawcą i autorem podręcznika-instruk-
cji, który jest integralną częścią programu. Dzięki temu zostały stworzone możliwości korelowania 
danych metryczkowych z danymi dotyczącymi sfery znaczeń i wartości, a co za tym idzie – program 
ten nabrał istotnych z socjologicznego punktu widzenia walorów eksplikacyjnych i poznawczych. 
Program jest przez niego ustawicznie modyfikowany, usprawniany i udoskonalany (aktualnie 7 wer-
sja). Obecnie posługują się nim niektórzy pracownicy i doktoranci Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Wrocławskigo oraz część jego studentów piszących własne prace badawcze. Dysponentem praw 
autorskich do programu jest mgr Michał Orlik.
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to myślenie prowadziło do myślenia totalitarnego, a więc pośrednio odpowiedzial-
ne było za rezultaty myślenia totalitarnego w XX w. W tym podejściu oderwanie 
się od „myślenia całościami” interpretowane było jako wyzwolenie się z okowów 
sztywnych zasad obowiązujących w nauce (w tym też z okowów myślenia logicz-
nego). Ostateczną konsekwencją tego zjawiska w socjologii było uzasadnienie dla 
ujęć częstokroć skrajnie relatywistycznych, również na poziomie myślenia teorio-
poznawczego, czego przejawem była myśl postmodernistyczna. Aby uchronić się 
przed takimi niebezpieczeństwami w badaniach nad kulturą, konieczne było wycią-
gnięcie możliwie najdalej idących wniosków z myślenia systemowo-strukturalnego 
i podporządkowanie temu sposobowi myślenia procedur analitycznych i interpre-
tacyjnych na poziomie myślenia metodologicznego. 

Takie właśnie były najważniejsze powody, które zaowocowały prezento-
waną tu próbą pogodzenia na gruncie socjologii dwóch pozornie sprzecznych 
ze sobą sposobów myślenia: scjentystycznego (jednak w specyficznym sensie) 
i humanistycznego. Próbą realizacji tej idei jest prezentowany tu program Socjo-
log 2.0. Jeśli za jeden z wariantów myślenia scjentystycznego będziemy uważa-
li zapożyczanie na grunt socjologii sposobów myślenia charakterystycznych dla 
nauk przyrodoznawczych lub formalnych, to każde stosowanie procedur wspo-
magania komputerowego, a nawet wszelkie stosowanie procedur statystycznych 
będzie mogło być uznawane za przejaw szeroko rozumianego scjentyzmu. Poni-
żej prezentowany program Socjolog 2.0 jest takim przejawem scjentyzmu nawet 
w wąskim jego rozumieniu, gdyż przyjęto w nim założenia ogólnej teorii syste-
mów. Wyłoniła się ona z koncepcji biologa Ludwiga von Bertalanffy’ego (1984), 
ale w latach 60. funkcjonowała już poza biologią – na gruncie cybernetyki, a póź-
niej informatyki (Ziemba, Jarominem, Staniszewski 1980; Weinberg 1979; Beneś 
1979; Sadowski 1978), chociaż nie zerwano na tym etapie jej tworzenia z myśli 
o potrzebie jej stosowania w naukach przyrodoznawczych. W wyniku rozwoju 
myślenia systemowo-strukturalnego powstała na gruncie informatyki analiza sie-
ciowa. Została ona zaadaptowana między innymi przez Niklasa Luhmanna (2007) 
i Manuela Castellsa (2007, 2003) na grunt socjologii struktur społecznych. Jest 
ona odmienną od dotychczasowych teorii socjologicznych propozycją spojrzenia 
na strukturę społeczną. Równolegle pojawiły się informatyczne analizy sieci spo-
łecznych, głównie internetowych (SNA) (Brandes, Erlebach 2012; Scott, Carring-
ton 2011; Freeman 2006). Wprawdzie w SNA widzenie całości systemowej jest 
inne niż w założeniach programu „Socjolog 2.0”, jednak pewne struktury pojęcio-
we i sposoby ujęcia systemu tam stosowane mogą być zaadaptowane na grunt 
badań społecznych. 

Jeśli można zakwalifikować taki sposób myślenia jako scjentyzm, to uważam, 
że jest to scjentyzm, który nie stawia przed humanistyką wzorca naukowości pocho-
dzącego spoza nauk humanistycznych i niezauważającego przy tym specyfiki tych 
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nauk, tego co je odróżnia od przyrodoznawstwa. Ta specyfika polegająca na tym, 
że badacz-humanista jest w tej szczególnej sytuacji, że jego przedmiot poznania 
jest częścią tego świata, w którym on sam żyje i jest on tego świata aktywnym 
uczestnikiem wpływającym w jakimś stopniu na jego kształt (por. Ossowski 1967: 
254–263). Przyrodoznawca przeciwnie: nie jest zupełnie w takiej sytuacji – właśnie 
dzięki temu w przyrodoznawstwie daje się bez większych trudności (teoretycznych, 
metodologicznych) uzyskać ową „mityczną” w humanistyce obiektywność badań. 
Natomiast socjolog, który bada społeczeństwo, jest członkiem tego społeczeństwa 
i tej różnicy w żaden sposób nie można zniwelować, a takie próby wielokrotnie już 
prowadziły humanistów na manowce poznawcze i utrudniały rozwój dyscyplinom 
humanistycznym. W jeszcze większej mierze dotyczy to sytuacji, w której wzorzec 
naukowości przyrodoznawczej stawiany jest nie na poziomie sposobów pozyski-
wania danych empirycznych czy stosowanych w badaniach metod, ale na pozio-
mie formułowanych założeń teoretycznych czy sposobów wyjaśniania rezultatów 
uzyskiwanych z badań (na przykład teorie pochodzące z biologii – ewolucjonizm, 
psychoanaliza). Socjologia winna traktować samą siebie właśnie przez pryzmat jej 
własnej specyfiki jako nauki humanistycznej. Tę wersję scjentyzmu można umieścić 
przede wszystkim na poziomie myślenia metodologicznego (i to raczej na pozio-
mie konstruowania konkretnych metod badawczych), a tylko po części na poziomie 
rozważań teoretycznych (głównie poświęconych samemu rozumieniu kultury jako 
systemu), a nie na poziomie rozważań metametodologicznych czy metateoretycz-
nych, filozoficznych. Generalnie im bliżej umieścimy ów scjentyzm przy konkretach 
empirycznych, tym lepsze będzie dawał rezultaty poznawcze dla humanistyki. 

Kultura jako system 

Wśród założeń teoretycznych stojących za konstrukcją prezentowanego pro-
gramu to jednym z najważniejszych było założenie o systemowym charakterze 
kultury i uświadomienie sobie wagi tego założenia dla całej tej konstrukcji. Częste 
stosowanie określenia „system kultury” w socjologii nie pociąga za sobą najczę-
ściej konsekwencji teoretycznych i takie określenie kultury nie ma skutków dla 
samej metodologii badań nad kulturą. Tymczasem kiedy zachodzi konieczność 
stworzenia programu komputerowego, to takie określenie kultury jest nie tylko 
kluczowe dla samej jego konstrukcji, lecz także jest właściwie jedynym dającym 
się przełożyć na procedury kodowania w języku programowania komputerowe-
go. Aby dowiedzieć się, co to znaczy, że kultura jest systemem, najbardziej wła-
ściwe jest odwołanie się do ogólnej teorii systemów, która to teoria jest tylko 
zasadą porządkującą myślenie badawcze, nie posiada własnego przedmiotu ba-
dań i co najważniejsze (i co może wydawać się zaskakujące) – „stanowi świadome 
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i konsekwentne przeciwstawienie mechanistycznego spojrzenia na świat” (Ziem-
ba i in. 1980: 24). Ten ostatni punkt jest ważny dla badaczy kultury z powodu 
konsekwentnego unikania przez nich mechanicystycznego podejścia do sfery kul-
tury. Właściwie nawet genezą badań kulturowych zarówno w wersji socjologicz-
nej (por. Znaniecki 1991), jak i antropologicznej (por. Kroeber 1973) był właśnie 
sprzeciw wobec różnych wersji myślenia mechanicystycznego. Ogólną teorię sys-
temów charakteryzują trzy podstawowe cechy:

1) ujmowanie rzeczywistości jako wielopłaszczyznowej i wielopłaszczyzno-
wość podejścia od strony człowieka,

2) ujmowanie rzeczywistości jako wielopoziomowej, a zarazem hierarchicz-
nej, przez co „wprowadza elementy wartościowania i elementy celów” w ujmo-
wanie rzeczywistości (Ziemba i in. 1980: 25), 

3) ujmowanie rzeczywistości w rozwoju.
Prezentowany tu program Socjolog 2.0 nie tylko umożliwia, lecz także wska-

zuje na konieczność realizacji wszystkich trzech podejść.
Dość obiegowe określenie systemu na gruncie ogólnej teorii systemów brzmi 

następująco: „wszelki skoordynowany wewnętrznie i wykazujący strukturę układ 
elementów; układ taki rozpatrywany od zewnątrz jest całością, a rozpatrywany 
od wewnątrz jest zbiorem, do którego przynależność warunkuje związek wza-
jemnej zależności między wszystkimi jego elementami; ogół elementów nazywa 
się jego składem, a zespół związków (relacji) między elementami, uwarunkowa-
nych przez ich przynależność do systemu – jego strukturą” (Ziemba i in. 1980: 
17). Powyższe określenie wymaga komentarza z punktu widzenia socjologii, daje 
ogólny schemat i powinno być skonceptualizowane na gruncie socjologii. 

Jeśli myśląc o kulturze mamy być zgodnymi z ogólną teorią systemów, to ele-
menty, z których zbudowana jest kultura, powinny być niepodzielnymi jedno-
ściami. Florian Znaniecki określił zaś, że kultura zbudowana jest z wartości. 
To wartości tworzą wszystkie struktury kulturowe, a zależności między nimi two-
rzą te struktury. Nie ma wartości, które funkcjonują samoistnie bez jakichkol-
wiek związków strukturalnych. Wprawdzie w powyżej zacytowanym określeniu 
systemu jest mowa o tym, że elementy tworzą skład, a zależności między nimi 
– strukturę, ale jednocześnie na początku tego określenia jest wyraźnie napisa-
ne, że system musi spełniać dwa warunki, aby mógł być uznany za system: musi 
być skoordynowany wewnętrznie i musi wykazywać strukturę. Zatem wyrażenie 
„skład” jest tu zastosowane jako wyrażenie operacyjne, a nie ontologiczne. Takie 
przekonanie jest zgodne ze zdaniem, że „między elementami zbioru, tworzącego 
system, ustalają się określone relacje i sprzężenia. Dzięki nim zbiór elementów 
przekształca się w powiązaną całość, w której każdy element okazuje się w końcu 
powiązany ze wszystkimi pozostałymi elementami i jego własności nie mogą być 
zrozumiane bez uwzględnienia tego powiązania” (Sadowski 1978: 96).
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Za taką wizją kultury jako systemu kryje się myślenie holistyczne, w którym 
system jest bytem jakościowo różnym niż całkowity zbiór elementów go two-
rzących. Dotyczy to nie tylko charakteru jego bytowości, lecz także jego własno-
ści, które „nie są sumą własności jego poszczególnych elementów składowych, 
ale określone są przez istnienie i specyfikę sprzężeń i relacji między elementami, 
to jest konstytuują się jako integrujące własności systemu jako całości” (Sadow-
ski 1978: 96). Na gruncie ogólnej teorii systemów „całość charakteryzują właści-
wości, których nie wykazuje jej część, a które są wynikiem współdziałania tych 
części” (Ziemba i in. 1980: 23), czyli to właśnie strukturalność daje w efekcie 
„wyższe zorganizowanie się” samego systemu jako całości. Konstytucja całości 
daje w efekcie bytową (względną) autonomię określonego w ten sposób syste-
mu. Holizm w socjologii kojarzy się najczęściej z socjologią wielkich struktur spo-
łecznych, ale w przypadku omawiania programu Socjolog 2.0 chodzi nie o system 
społeczny, lecz o system kulturowy. Przekonanie o holistycznym charakterze rze-
czywistości kulturowej nie ma związku z podmiotowością (czy też niepodmioto-
wością) respondenta czy badacza. 

Rozpatrując rozumienie systemu kulturowego według Znanieckiego, widać 
wyraźnie, że posługuje się on de facto metaforą oddalającego się horyzontu. Jeżeli 
pisze, że „z kręgu kultury nie ma wyjścia” (Znaniecki 1991: 493), to słowa te obrazu-
ją sytuację człowieka w kulturze jako przestrzeni wprawdzie zamkniętej, ale takiej, 
której charakter daje człowiekowi przekonanie o możliwości wyjścia z niej, a jedno-
cześnie to wyjście udaremnia. Najbliższe jest to zatem metaforze oddalającego się 
horyzontu – nie tylko nie można do tej linii dotrzeć, lecz także, mimo możliwości 
wędrowania, człowiek jest ciągle w samym centrum tego systemu. Jeżeli przyjmie-
my taką wizję kultury, wtedy można ją bliżej scharakteryzować jako system.

Granica zbioru, jakim jest system kultury, również należy do tego zbioru. 
Stwierdzenie Znanieckiego (1991: 493), że „z kręgu kultury nie ma wyjścia”, jest 
zgodne z definicją zbioru domkniętego. Brzmi ona następująco: w przestrzeni 
metrycznej zbiór D jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego ciągu 
zbieżnego elementów z D jego granica również należy do D. 

Taki właśnie obraz kultury rysuje się w świetle koncepcji Floriana Znanieckiego 
na gruncie jego koncepcji kulturalizmu. O tym, czy system kultury istnieje w prze-
strzeni metrycznej2, będzie jeszcze mowa. W tym miejscu można tylko wysunąć 
przekonanie, że kulturę można traktować jak tworzącą przestrzeń metryczną.

2  Metryka to synonim odległości, a zbiór metryczny to zbiór ze zdefiniowaną odległością. 
Tu zastosowano metrykę dyskretną, zero-jedynkową: 

– punkty struktury są od siebie oddzielone,
– przestrzeń metryczna (X, d).
Jeśli X definiuje się wzorem: d (x, y) = 1, gdy x ≠ y oraz 0, gdy x = y dla dowolnych x, y należą-

cych do X, to (X, d) nazywa się przestrzenią metryczną dyskretną.
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Florian Znaniecki używał w stosunku do kultury określenia „ład” („ład aksjo-
normatywny”). Wyrażenie to oznaczało dla niego kulturę jako system, ale taki, 
który nie tyle jest wewnętrznie spójny, ile zmierza do wewnętrznego uporząd-
kowania, do tego, aby być systemem spójnym w wewnętrznych strukturach. 
Nie twierdził, że kultura taki stan osiągnęła, ani że go z pewnością w przyszłości 
osiągnie. Tak też systemowość widzi ogólna teoria systemów: „podstawowa wła-
sność stanu systemowego to spójność strukturalna prowadząca do uporządko-
wania” (Ziemba i in. 1980: 17). Wiele wskazuje na to, że kultura może być trak-
towana jako system samoorganizujący się, „w którym uporządkowanie zwiększa 
się z biegiem czasu” (Ziemba i in. 1980: 18). Z punktu widzenia uczestnika kultu-
ry (podmiotowy punkt widzenia) kultura jest systemem działaniowym, gdyż jest 
tworzona, a zarazem ustawicznie modyfikowana w trakcie dokonywania przez 
podmioty społeczne aktów odnoszenia się do wartości. Jak pisze S. Ziemba (1980: 
19): „Utożsamienie działania ze zmiennością w czasie prowadzi do konieczności 
traktowania systemu jako struktury dynamicznej, zmieniającej się w czasie”.

Wielu teoretyków systemu podziela opinię jakoby to każdy system miał struktu-
rę zbudowaną hierarchicznie. Jeśli tak jest, ma to konsekwencje dla rozważań na te-
mat kultury na kilku polach. Jak już wyżej była o tym mowa, myślenie systemowe uj-
muje rzeczywistość hierarchicznie przez co „wprowadza elementy wartościowania”. 
Jest to zasadne w rozważaniach nad kulturą tym bardziej, że sam mechanizm inten-
cjonalnego odnoszenia się uczestników kultury do wartości jest zarazem mechani-
zmem wartościowania. Owe akty wartościowania tworzą obiektywną rzeczywistość 
kulturową i tak właśnie powinny być przez badacza odbierane. To, co subiektywne 
w widzeniu uczestnika kultury, staje się obiektywne dla badacza. Takie widzenie rze-
czywistości kulturowej jest nie do uniknięcia i właśnie ono pozwala na skonstruowa-
nie omawianego tu programu Socjolog 2.0. Innym polem, na którym koniecznie trze-
ba rozpatrywać ową hierarchiczność rzeczywistości kulturowej, jest samo określenie 
charakteru kultury jako systemu. Kultura ma bowiem jako system taki charakter, 
że „jego struktura nie może być określona bezpośrednio, zadanie polega na wyzna-
czeniu zachowania się systemu i na tej podstawie […] wyznaczeniu jego struktury 
metodą «czarnej skrzynki»” (Ziemba i in. 1980: 29). Nie możemy określić struktury 
bezpośrednio, bo ma ona, jak i cała kultura, charakter duchowy, a elementy kultury, 
jakimi są wartości, uzewnętrzniają się nie bezpośrednio, a poprzez znaczenia funk-
cjonujące w strukturach symbolicznych. To jest właśnie owa „czarna skrzynka”, dzię-
ki której możemy jako badacze wniknąć w rzeczywistość kulturową. Hierarchiczny 
charakter struktur kultury jest związany z potencjalną podzielnością. Jak stwierdza-
ją teoretycy systemu: „Fakt potencjalnej podzielności elementów danego systemu 
oznacza, że elementy systemu mogą być z kolei rozważane jako szczególne systemy. 
Jednocześnie dany system może występować – przy rozwiązywaniu odpowiednich 
zadań – jako element innego, szerszego systemu” (Sadowski 1978: 97). 
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Semantyka kultury 

W tym miejscu powinno się zadać pytanie: Jaki jest związek między bada-
niem kultury a materiałami empirycznymi, które są możliwe do analizy za pomocą 
programu Socjolog 2.0? Tymi materiałami mogą być wywiady narracyjne, wywia-
dy autobiograficzne, pamiętniki. W przypadku badań nad osobami bezdomnymi 
są to wywiady autobiograficzne, a zatem teksty mówione, spisywane z nagrania 
magnetofonowego lub innego nośnika elektronicznego. Zawierają one struktu-
ry symboliczne. Symbol zaś może być wyrażony w kodzie językowym. Są to takie 
znaki, które odnoszą się do innego systemu znaczeń niż do tego, do którego bez-
pośrednio się ów znak odnosi. Tym innym systemem znaczeń jest właśnie system 
kulturowy. Symbole „symbolizują” sferę wartości, czasami dzięki swej wieloznacz-
ności odnoszą się nie do pojedynczych wartości, ale całych ich struktur. Symbol jest 
nośnikiem znaczenia. Znaczenie jest natomiast zrozumiałe przez odbiorcę dzięki 
temu, że ten funkcjonuje w systemie kulturowym, który stanowi kontekst kulturo-
wy dla danego znaczenia. Odbiorca komunikatu językowego, znając jego kontekst 
kulturowy, może poprawnie zrozumieć sens takiego komunikatu. Zarówno tworze-
nie komunikatu, jak i jego odbiór mają charakter intencjonalny, gdyż jedna i druga 
czynność jest aktem kulturotwórczym, tak jak każdy akt odnoszenia się do wartości 
czy struktur kulturowych. I jak każdy komunikat ma charakter ponadjednostkowy, 
interpersonalny, jest tworzony i odbierany zgodnie z akceptowanymi w obrębie 
grupy uczestników danej kultury sposobami. 

Podstawowe cechy semantyczne znaczenia symbolu są to te cechy określa-
nego przez symbol obiektu rzeczywistości, dzięki którym identyfikujemy dany 
obiekt jako wchodzący w zakres znaczenia danego symbolu. Ów obiekt w rze-
czywistości to rzecz prosta, wartość symbolizowana. Wartość jest elementem 
rzeczywistości kulturowej, jest elementem kultury jako systemu. Symbol symbo-
lizuje zatem jakiś element systemu kultury albo (ze względu na swoją wieloznacz-
ność) jakąś strukturę istniejącą w systemie kultury. Te cechy owego elementu 
rzeczywistości, które umożliwiają jego identyfikację jako wchodzącego w zakres 
znaczenia symbolu, to nie są wszystkie jego cechy, a tylko te, które wybieramy 
jako te, które tę identyfikację umożliwiają. Ten wybór jest też dokonywany zgod-
nie z obowiązującymi w danej grupie użytkowników kodu (uczestników kultury) 
normami. Powyższe cechy znaczenia to „cechy kryterialne”. Innymi cechami se-
mantycznymi znaczenia symbolu to te cechy, które stanowią wiedzę na temat 
„obiektu rzeczywistości”, w tym przypadku kulturowej. Dostęp do tej wiedzy uzy-
skujemy dopiero po rozpoznaniu „obiektu rzeczywistości” jako symbolizowanego 
przez symbol. Wiedza ta jest oparta (tzn. jest pozyskiwana) na interakcjach z in-
nymi użytkownikami kodu, bo symbol na gruncie tej wiedzy spotyka się z warto-
ściami użytkowników kodu. Te cechy znaczenia to tzw. konotacje.

O Programie Socjolog 2.0…



134

Ustalanie znaczeń zawartych w tekście to pierwszy etap opracowywania ma-
teriału empirycznego z użyciem programu Socjolog 2. Po transkrypcji mówionej 
narracji badacz wyodrębnia sekwencje w tekście, a następnie ustala – w oparciu 
o kontekst, jakim jest całość wywiadu – znaczenia wyróżnionych części tekstu 
(traktowanych jako symbolizujące wartości). Konkretny przykład będzie dotyczył 
wywiadu Buczek, Dutkiewicz, Michalska, Szczerba 2007. Poniższa grafika przed-
stawia początek wywiadu z oznaczonymi już sekwencjami. Winiety sekwencji 
znajdują się na lewym marginesie od oznaczonego tekstu. Oznaczenia O1, O2, 
O3, O… oznaczają sekwencje opisowe. Oznaczenia N1, N2, N3, N… oznaczają se-
kwencje narracyjne. Oznaczenia A1, A2, A3, A… oznaczają sekwencje argumen-
tacyjne. Poszczególne znaczenia zostały w obrębie każdej sekwencji oznaczo-
ne trzema kolorami. Kolorem zielonym oznaczane są znaczenia, które wskazują 
na wartości pozytywnie waloryzowane. Kolorem czerwonym – znaczenia, które 
oznaczają wartości negatywnie waloryzowane. Kolorem niebieskim – znaczenia, 
które oznaczają wartości ambiwalentnie waloryzowane. Winiety kryptonimów 
poszczególnych wartości są widoczne przy prawym górnym rogu każdego koloro-
wego oznaczenia tekstu zawierającego znaczenie. W trakcie analizy programem 
Socjolog 2.0 te winiety zazwyczaj nie są widoczne, gdyż utrudniają percepcję tek-
stu wywiadu. Tu zostały umieszczone wyłącznie w celach prezentacyjnych. 

Na ilustr. 1 widać, jak konkretnie realizowane jest założenie, że sekwencje 
są całościami strukturalnymi. Przykładem może być sekwencja narracyjna 9 (ozna-
czenie N9), której tekst jest następujący: „I mnie zaadoptowała rodzina i zarabiali 
na mnie w tych latach. 58 rocznik, a wtedy byłam jaszcze młoda dziewczynka, byłam 
dzieckiem, 150 złotych brali…” Znajomość kontekstu znaczeniowego tej sekwencji 
daje podstawę, aby wyrażenie „zaadoptowała” zakwalifikować jako symbol warto-
ści negatywnej „oszustwo, złodziejstwo, łapówki”, a konkretnie w tym przypadku 
„oszustwo” (oznaczenie Osz). Z tych samych względów wyrażenie „rodzina” trzeba 
zakwalifikować jako symbol wartości negatywnej – „zła rodzina” (oznaczenie Zrod). 
Wyrażenie „młoda dziewczynka” należy zaś zakwalifikować jako symbol wartości 
pozytywnej – „młodość” (oznaczenie Młod). Wyrażenie „150 złotych” można za-
kwalifikować jako symbol wartości pozytywnej – „dobra materialne” (oznacze-
nie DbmP). Pozostałe znaczenia zostały w tej sekwencji pominięte, to jest „byłam 
dzieckiem” – gdyż musiałoby zostać zakwalifikowane jako symbol wartości „mło-
dość”, a ta już została zaznaczona w tej sekwencji. Wyrażenie „zarabiali na mnie” 
może zostać zakwalifikowane jako symbol „oszustwa” lub „wartości materialne”. 
Obydwie te wartości zostały już zidentyfikowane w tej sekwencji. W tym ostatnim 
przypadku mamy do czynienia z sytuacją semantyczną, w której jeden symbol sym-
bolizuje jednocześnie dwa znaczenia (a właściwie, co najmniej dwa), które oznacza-
ją dwie osobne wartości. Waloryzacja obydwu jest możliwa do rozpoznania dzięki 
znajomości kontekstu znaczeniowego tej sekwencji. Gdybyśmy jednak zaznaczyli 
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te znaczenia w tej akurat sekwencji, mimo że już wcześniej jakieś symbole zakwa-
lifikowane zostały jako symbolizujące te same wartości, to program Socjolog 2.0 
i tak ich nie weźmie pod uwagę. Jest tak dlatego, że kwantyfikacja tekstu sprowa-
dza tekst do informacji o charakterze 0–1, czyli albo w danej sekwencji jakaś war-
tość jest reprezentowana, albo nie, a ile razy jest w niej reprezentowana, dla tego 
programu analizy jest nieistotne.

Ilustr. 1. Początkowy fragment wywiadu Buczek, Dutkiewicz, Michalska,  
Szczerba 2007 z oznaczeniami

Źródło: opracowanie własne 

Inny przykład z tego samego fragmentu wywiadu prezentowanego wyżej po-
kazuje tę samą sytuację semantyczną. Ilustr. 2 przedstawia przykład sekwencji 
opisowej 11 (oznaczenie O11):

Ilustr. 2. Wywiad Buczek, Dutkiewicz, Michalska, Szczerba 2007 z oznaczeniami  
– fragment (sekwencja O11)

Źródło: opracowanie własne
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Pełny tekst tej sekwencji brzmi: „po prostu jest taka sytuacja – mąż jest pi-
jak, alkoholik i kryminalista i ja muszę uciekać z domu”. Jak widać na ilustr. 2, 
wyrażenie „jest taka sytuacja” zakwalifikowane zostało jako wartość „uczciwo-
ści” (oznaczenie Ucz), wyrażenie „mąż” zostało zakwalifikowane jako negatywna 
wartość „małżeństwa” (oznaczenie ŻonN), wyrażenie „pijak, alkoholik” zostało 
zakwalifikowane jako wartość negatywna „alkoholizmu” (oznaczenie Alk), wyra-
żenie „muszę uciekać” zostało zakwalifikowane jako symbol wartości „rozwód, 
rozpad więzi, brak więzi” (oznaczenie Bwię), a konkretnie „rozpad więzi społecz-
nych” (oznaczenie Bwię), wyrażenie „z domu” zostało zakwalifikowane jako sym-
bol wartości „mieszkanie” (oznaczenie DomP). Najciekawszym wyrażeniem w tej 
sekwencji jest jednak wyrażenie „kryminalista”. Znaczenie to może potencjalnie 
odnosić się aż do czterech wartości: 1) demoralizacja, 2) zakład karny, 3) prze-
stępca jako zawód, 4) przestępca jako członek grupy przestępczej. Kontekst se-
mantyczny tej sekwencji, znajomość wszystkich fragmentów wywiadu, które od-
noszą się do „męża” respondentki, podyktowała rozwiązanie następujące; w tym 
przypadku „kryminalista” jest symbolem wartości „demoralizacji” (oznaczenie 
Dem) i „zakład karny” (oznaczenie ZK). Tak też zostało to oznaczone w tekście. 
Autorka w innych miejscach tekstu wywiadu mówi o pobycie w „zakładzie kar-
nym” i „demoralizacji”, ale nigdzie nie pojawia się „przestępca” – ani jako wyko-
nywany zawód, ani jako członek grupy przestępczej. 

Materiał empiryczny, jakimi są wywiady autobiograficzne z bezdomnymi po-
siadające powyższe właściwości formalne, dają możliwość wglądu w struktury 
kulturowe osób bezdomnych. Dwie funkcje komunikacyjne tych tekstów są naj-
istotniejsze dla możliwości poznania ich struktur wartości to: funkcja poznawcza 
(nastawiona na poznanie samej rzeczywistości kulturowej nadawcy komunika-
tu) i funkcja metajęzykowa (nastawiona na poznanie kodu, którym posługuje się 
nadawca, a który przynajmniej w pewnej mierze odzwierciedla również struktury 
wartości nadawcy) (por. Jakobson 1989: 81–89). Pewnym założeniem, jakie przy-
świecało osobom, które zgodziły się wziąć udział w badaniach i udzieliły badaczo-
wi wywiadu, było ich przekonanie o tym, że dla nadawcy i odbiorcy komunikatu 
znany jest w tym samym stopniu zarówno kontekst (rzeczywistości, kulturowy, 
społeczny), w jakim odbywał się wywiad, jak i kod nadawcy będzie znany (tak 
samo, w tym samym stopniu) nadawcy i odbiorcy. Obydwa te założenia nie mu-
szą być prawdziwe i w rzeczywistości nie są. Badacz nie jest osobą bezdomną, nie 
żyje w środowisku osób bezdomnych. Nie posiada też wspólnych z nimi zdarzeń 
biograficznych. Nie posługuje się również tym samym socjolektem, a więc kod 
właściwy badaczowi jest inny niż kod osoby badanej. 

Zarysowana tu szkicowo sytuacja komunikacyjna, w której powstał ma-
teriał empiryczny, jaki ma do dyspozycji badacz, powoduje, że sam ten ma-
teriał jest „bardziej autentyczny”, ale zarazem jego charakter nie ułatwia 
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wcale analizy tego materiału. Jeśli chcemy odkryć zakodowane w tym mate-
riale struktury, wartości takie, jak jawią się one naszym respondentom, mo-
żemy to zrobić tylko dzięki podjęciu wysiłku, aby nasze (badawcze) odczytanie 
tych wywiadów (jako komunikatów) było możliwie jak najbliższe rozumieniu 
autorskiemu. Jest tylko jedna możliwa interpretacja – taka, jaką zaprojektował 
badany. Na tym polega podejście do materiału badawczego uwzględniające 
podmiotowość badanego. Jeśli chcemy zrozumieć, o jakie znaczenia, a zarazem 
wartości respondentowi chodziło, jesteśmy skazani na posługiwanie się proce-
durami hermeneutycznymi, od których żaden program komputerowy nas nie 
uwolni. Również program Socjolog 2.0 zakłada przeprowadzenie tych procedur 
samodzielnie przez badacza.

Wywiad jako tekst 

W prezentowanych tu badaniach nad środowiskiem osób bezdomnych jako 
materiał badawczy podlegający analizom za pomocą programu Socjolog 2.0 wy-
korzystywane są wywiady autobiograficzne z bezdomnymi. Decyzja, aby taki 
właśnie materiał badawczy wykorzystać do badania kultury bezdomnych, była 
spowodowana nie tylko celem spełnienia postulatu współczynnika humanistycz-
nego, lecz także postulatu, aby zebrany materiał badawczy w największym moż-
liwie stopniu uwzględniał podmiotowość respondenta i równocześnie, by miał 
charakter całości systemowo-strukturalnej. 

Tekst jest tu traktowany jako wypowiedź stanowiąca zamkniętą całość, 
utrwalona w jakiś sposób (graficznie, ustnie lub inaczej), niemogąca podlegać 
przemianom po jej sformułowaniu jako komunikatu i zarazem jest zawsze ca-
łością posiadającą uporządkowaną strukturę symboli. Jeśli weźmie się przy tym 
pod uwagę wyżej zarysowaną zależność między systemem kultury z symbolem, 
oznacza to, że tekst realizuje jakiś wzorzec kulturowy. Warto brać jednak pod 
uwagę, że istnieje „wzajemny związek tekstu z całością kultury i jej systemem ko-
dów” oraz że „przejawia się w tym, że na różnych poziomach jeden i ten sam ko-
munikat może być tekstem, częścią tekstu lub całokształtem tekstów” (Iwanow, 
Łotman, Piatigorski, Toporow, Uspienski 1973: 13). Semiolodzy tartuscy podawali 
jeszcze dodatkowe charakterystyki tekstu: 

1) tekst nie jest zjawiskiem przypadkowym, ale świadomym komunikatem,
2) tekst jest zrozumiały nie tylko dla nadawcy, lecz także dla odbiorcy, nie 

jest zaszyfrowany (por. Piatigorski 1975: 115–116).
Pierwszą z wymienionych charakterystyk wywiady z bezdomnymi spełnia-

ją w całej rozciągłości. Są one wynikiem celowego i całkowicie świadomego, 
interakcyjnego działania badanego i badacza. Druga charakterystyka jest tylko 
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wtedy sensowna w stosunku do wywiadów z bezdomnymi, jeżeli założy się 
pewien poziom zrozumienia tekstu przez jego odbiorcę (badacza). Natomiast 
w rzeczywistości to odbiorca tekstu tylko dąży do maksymalnej adekwatności 
jego odbioru. Rzeczywiście w zaprojektowanych tu procedurach analitycznych 
chodzi o to, aby interpretacja badacza w jak największej mierze przystawała 
do interpretacji zaprojektowanej przez badanego. Jeśli się taki cel wyznaczy, 
to wtedy można też ustalić, iż nie wszystkie interpretacje analizowanego tekstu 
są równie uprawnione. Bardziej uprawnione są te, które lepiej przystają do in-
terpretacji autorskiej. 

Zbiór znaczeń w wywiadzie narracyjnym czy autobiograficznym jest z pew-
nością zbiorem otwartym, bo każdy element tego zbioru ma swoje otoczenie 
również należące do tego zbioru – w prezentowanym tu programie Socjolog 
2.0 to otoczenie nazywane jest kontekstem tekstowym znaczenia, dla odróż-
nienia od kontekstu interakcyjnego, kulturowego, społecznego. Taki wywiad 
jest z pewnością tekstem sztucznym, gdyż jest wytworzony na użytek bada-
cza (Bachtin 1986: 404). W kategoriach semiotyki tartuskiej wywiady auto-
biograficzne można zakwalifikować do prymarnych systemów modelujących, 
gdyż wyrażone są w języku naturalnym, a nie w żadnym języku nadbudowanym 
na języku naturalnym. Wywiady „mają pewne całościowe znaczenie dla uczest-
nika kultury oraz wypełniają określoną funkcję dla badacza tej kultury” (por. 
Ziemiańska-Sapija 1987: 25). Słusznie stwierdził Bogusław Żyłko, że badacz, zaj-
mując się językiem naturalnym, a zarazem prymarnymi systemami modelują-
cymi, „obiera punkt widzenia użytkowników języka, a więc staje na gruncie ję-
zyka potocznego” (Żyłko 2009: 114). W taki sposób jednocześnie uwzględnia 
się w badaniach podmiotowość uczestniczących w badaniach użytkowników 
języka. Prymarne systemy modelujące tworzone są w istocie na gruncie tego, 
co w tradycji fenomenologicznej nazywane jest Lebensweltem, światem życia 
codziennego, światem codziennych przeżyć, światem, którego istnienie odbiera 
się jako oczywistość. 

Wywiad w programie Socjolog 2.0 jest traktowany jako istniejący w prze-
strzeni metrycznej. Metryka, jak już wyżej była o tym mowa, to po prostu od-
ległość. Zbiór metryczny to zbiór ze zdefiniowaną odległością. W analizie wy-
wiadów autobiograficznych definiuje się odległości przez określanie liczbowe 
frekwencji pojawiania się w tekście tych samych relacji między znaczeniami. Na 
przykład określa się wagę (dla rozpatrywanego systemu kulturowego) wartości 
waloryzowanych pozytywnie przez określenie liczbowe częstotliwości wchodze-
nia tych wartości w relacje z innymi wartościami. Te wartości pozytywne, któ-
re się częściej strukturalizują niż inne, są wyżej w hierarchii wartości niż inne 
wartości pozytywne. Takie podejście do tekstu powoduje, że tekst jest zbiorem 
metrycznym, ale i hierarchicznie zbudowanym. Tekst wywiadu nie tylko istnieje 
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w przestrzeni metrycznej, lecz także jest zbiorem domkniętym3. Takie podejście 
do materiału badawczego, jakimi są wywiady autobiograficzne, umożliwia sfor-
mułowanie algorytmu potrzebnego, aby zaprojektować prezentowany tu pro-
gram Socjolog 2.0.

Sporządzenie katalogu zidentyfikowanych wartości 

Podstawową procedurą analityczną, wymagającą wiedzy na temat osób ba-
danych jest identyfikacja znaczeń i wartości w analizowanych tekstach. Program 
Socjolog 2.0 umożliwia tworzenie katalogu wartości w zakładce „Zarządzanie 
klasami bytów”. W języku tego programu bowiem wartości nazywane są (celo-
wo) bytami. Najtrudniejszym etapem tworzenia tego katalogu jest analizowanie 
pierwszego wywiadu zakwalifikowanego do analizy, gdyż wtedy jeszcze tego ka-
talogu nie ma i analiza musi odbywać się równolegle z jego tworzeniem. W prak-
tyce odbywa się to w ten sposób, że analizując pierwszy wywiad i czytając po-
szczególne jego zdania, musimy przy każdym spostrzeżonym w tekście znaczeniu 
natychmiast zastanowić się, czy mamy do czynienia z jakimś symbolem i jeśli 
tak, to jaką wartość ten symbol symbolizuje, czy symbolizuje jedną wartość czy 
więcej i jakie. Po zidentyfikowaniu znaczeń i rozstrzygnięciu swoich wątpliwości, 
co do słuszności tej identyfikacji w zakładce „Zarządzanie klasami bytów” w kata-
logu „Klasy bytów” dodajemy rubrykę tej wartości, nadając jej nazwę (jest to za-
zwyczaj złożony z kilku liter kryptonim danej wartości), wpisujemy w kolumnę 
„wydźwięk” waloryzację tej wartości (mogą być tylko następujące: pozytywny, 
negatywny, ambiwalentny). Następnie w kolumnie „Opis” wpisujemy określenia 
definiujące, kilka słów charakterystyki tej wartości. Możemy tu wpisać dowol-
ny tekst, ale złożony najwyżej z pięciu słów. Następnie po zatwierdzeniu „OK” 
tej wartości i zaznaczeniu jej przyciskiem „Użyj” można posłużyć się tą skatalo-
gowaną wartością, zaznaczając ją bezpośrednio w tekście wywiadu. Tak należy 
postępować z każdym zidentyfikowanym znaczeniem w całym tekście. Pamiętać 
przy tym należy, że całościami strukturalnymi w tej analizie są sekwencje, czy-
li odcinki tekstu, w obrębie których identyfikujemy obecność wartości. Identy-
fikacja ta polega na stwierdzeniu, czy jakaś wartość w konkretnej, pojedynczej 
sekwencji jest, czy jej nie ma. Świadczy to też o tym, że przestrzeń metryczna, 
która jest wyznaczana przez wspomniane wyżej macierze, jest przestrzenią dys-
kretną4. To powoduje, że w jednej sekwencji zaznaczamy wartość „praca” (jeśli 

3  Zbiór D jest domknięty wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego ciągu zbieżnego elementów 
należących do D jego granica również należy do D.

4  Tu jest to taka przestrzeń, której punkty są oddzielone, izolowane, czyli przestrzeń z metry-
ką dyskretną (zob. przypis 2).

O Programie Socjolog 2.0…



140

jest obecna) tylko raz – bez względu na to ilokrotnie jest ona w tej sekwencji 
symbolizowana. Analiza kolejnego wywiadu jest już znacznie łatwiejsza (i szyb-
sza), gdyż można się już posłużyć tym zestawem wartości, których katalog został 
sporządzony przy analizie pierwszego wywiadu. W kolejnym wywiadzie mogą 
pojawić się nowe wartości, nieobecne we wcześniejszych analizach, ale praktyka 
wskazuje, że jest ich niewiele, a znaczna większość wartości się powtarza. Ten 
efekt spowodowany jest tym, że w obrębie tego samego środowiska społecznego 
system wartości jest ujednolicany między innymi w trakcie codziennych uzgod-
nień dotyczących uczestnictwa we wspólnym dla wszystkich Lebenswelcie (świe-
cie codziennych przeżyć).

Algorytm programu 

Algorytm jest to jednoznaczny przepis przetworzenia w skończonym czasie 
danych wejściowych do danych wyjściowych, a także skończony ciąg czynności 
elementarnych, który określa sposób otrzymywania rozwiązania postawionego 
zadania z danych wejściowych. Jest to skończony, uporządkowany ciąg jasno zde-
finiowanych czynności, koniecznych do wykonania postawionego zadania.

Danymi wejściowymi mogą być np. wywiady narracyjne wpisane w odpo-
wiednim programie do komputera, w którym zainstalowano program Socjolog 
2.0 w liczbie co najmniej jeden. Objętość wywiadów może być dowolna. Nato-
miast wyjściowe dane algorytmu to rekonstrukcja systemu aksjosemantycznego 
zawartego w zgromadzonych w komputerze wywiadach narracyjnych.

Poniżej przedstawiono kolejne etapy prowadzenia analizy przy wykorzysta-
niu programu Socjolog 2.0:

1. Dokonujemy selekcji wywiadów, które przeznaczamy do analizy. Kryte-
ria selekcji zależą od podstawowych problemów badawczych, które w ramach 
przedsięwzięcia badawczego sformułowano. W ten sposób otrzymujemy jako 
dane zestaw wyselekcjonowanych tekstów przygotowany w sposób właściwy dla 
programu Socjolog 2.0. Teksty winny być z rozszerzeniem „txt”.

UWAGA! Dalszy ciąg algorytmu zaprezentowany będzie na podstawie czyn-
ności dotyczących pojedynczego wywiadu, ale w ten sam sposób należy anali-
zować wszystkie wybrane do analizy wywiady, dołączając je w ramach obecnej 
w programie opcji „analiza seryjna”. 

2a. Wywiad (cały tekst!) dzielimy na sekwencje, określając początek i koniec 
każdej sekwencji. 

2b. Identyfikując kolejne fragmenty tekstu wywiadu jako następujące po so-
bie sekwencje, każdą z nich określamy według trzech typów: narracyjne (N), opi-
sowe (O), argumentacyjne (A). 
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Ilustr. 3. Graf algorytmu programu Socjolog 2.0
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2c. Numerujemy poszczególne sekwencje nie w kolejności ich występowa-
nia w tekście, ale w kolejności ich występowania w obrębie tych trzech typów 
(N, O, A).

W ten sposób otrzymujemy tekst podzielony na sekwencje z określoną przy 
każdej sekwencji charakterystyką. Ponumerowane sekwencje będą stanowić je-
den z wektorów macierzy rzeczywistej, prostokątnej (długość). 

3a. W obrębie poszczególnych sekwencji szukamy poszczególnych znaczeń. 
3b. Po ich każdorazowym odszukaniu definiujemy każde z nich tytułem 

i kryptonimem. Kryptonimy mogą być literowe bądź literowo-cyfrowe. Tytuły 
są symbolami bądź nazwami wartości. Jedna wartość może być symbolizowana 
i kryptonimowana przez dowolną, niezerową liczbę znaczeń. 

3c. Numerujemy (albo kryptonimujemy literowo) zidentyfikowane wartości. 
W ten sposób otrzymujemy tekst podzielony na sekwencje z określoną przy 

każdej sekwencji charakterystyką oraz w obrębie każdej sekwencji zidentyfiko-
wanymi znaczeniami, które zdefiniowaliśmy jako symbole wartości. Ponumero-
wane sekwencje będą stanowić jeden z wektorów macierzy rzeczywistej, pro-
stokątnej (długość), natomiast zakryptonimowane lub ponumerowane wartości 
będą stanowiły drugi wektor macierzy prostokątnej (szerokość).

UWAGA! Dla wszystkich macierzy we wszystkich wywiadach przeznaczo-
nych do analizy szerokość „n” jest taka sama. Macierze różnią się długością 
(liczbą sekwencji) ze względu na różną objętość tekstów wywiadów. Może 
to spowodować sytuację, w której część wartości zidentyfikowanych w jednym 
tekście nie będzie obecnych w innym, a mimo to będzie ona uwzględniona przy 
jego analizie i będzie umieszczona w macierzy dotyczącej tego tekstu jako zbiór 
(znaczeń) pusty.

4 (N, O, A). Tworzona jest macierz na podstawie wyników procedur 2 a, b, c 
oraz 3 a, b, c. Macierz dotyczącą pojedynczego wywiadu (tak samo jak i wszyst-
kich wywiadów wybranych do analizy) tworzy się w postaci trzech agregatów 
(są to osobne macierze dla poszczególnych typów sekwencji N, O, A).

4. Są to macierze rzeczywiste o wymiarach m x n, gdzie m, n należą do prze-
strzeni N. Macierz jest prostokątna złożona z m n liczb rzeczywistych (0, 1) usta-
wionych w m wierszach, n kolumnach. Zawarte w nich korelacje nie zawierają 
elementów istotnie ujemnych (0, 1). Są to zatem agregaty słabo dodatnie. Macie-
rze mają charakter tablic „zero-jedynkowych”, dlatego że w poszczególnych se-
kwencjach zidentyfikowane wartości są albo ich nie ma. Macierze w programie 
Socjolog 2.0 są widoczne na podglądzie. 

WARUNEK: Po uzyskaniu w wyniku naszych dotychczasowych działań 
w/w macierzy dalsze postępowanie jest obarczone warunkiem, który pole-
ga na odpowiedzi na pytanie: Czy została zanalizowana całość przeznaczonych 
do analizy tekstów? Jeśli odpowiadamy „tak” – wtedy przechodzimy do kolejnego 
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punktu, jeśli „nie” – przechodzimy do punktu 2 (analizujemy kolejny tekst). Wte-
dy kiedy chcemy dokonać takiej analizy w stosunku do większej liczby wywiadów 
niż jeden, dokonujemy jej za pomocą dodatkowej opcji, która w programie nazy-
wana jest „analizą seryjną”.

5 (N, O, A). Powstaje indeks relacji międzysemantycznych. Jest on tworzony 
na podstawie macierzy tworzonych w punkcie 4.

5. Indeks ten zawiera podział na poszczególne typy sekwencji (N, O, A) 
i dane o częstotliwości ich występowania w sekwencjach każdego typu oraz 
sumę częstotliwości ich występowania łącznie we wszystkich sekwencjach ca-
łego testu. 

6 (p, n, a). Następuje identyfikacja sposobu wartościowania wartości przez 
respondenta (autora tekstu), w trakcie której badacz musi odpowiedzieć sobie 
na pytania: jak każda zidentyfikowana przez niego w tekście wartość jest walo-
ryzowana: pozytywnie (p), negatywnie (n), ambiwalentnie (a). Dane potrzebne 
do tej czynności badacz czerpie z danych zawartych w macierzach w punkcie 4 
oraz samych tekstach przeznaczonych do analizy. Procedura ta jest czyniona przy 
założeniu idealizacyjnym, że respondenci wiedzą, jak mają odnosić się do po-
szczególnych wartości, że wiedzą, jak je mają waloryzować.

6. W wyniku tej procedury identyfikacyjnej powstaje proste zestawienie 
wartości w 3 grupy (wartości pozytywne, negatywne i ambiwalentne). 

7 (p, n, a). Tworzony jest ranking wartości na podstawie wyników procedur 5 
oraz 6. Ranking ten jest zarazem hierarchią wartości od najwyżej cenionych war-
tości pozytywnych do najniżej cenionych wartości pozytywnych, od najbardziej 
negatywnie ocenianych wartości negatywnych do najmniej negatywnie ocenia-
nych wartości negatywnych, od najwyraźniej zauważalnych wartości ambiwa-
lentnych do najmniej zauważalnych wartości ambiwalentnych. 

DEFINICJE. Najwyżej cenione wartości pozytywne (w przeciwieństwie 
do mniej cenionych wartości pozytywnych) są to te wartości pozytywne, któ-
re częściej niż inne wartości pozytywne tworzą struktury z innymi wartościa-
mi (w obrębie poszczególnych całości strukturalnych, jakimi są sekwencje) bez 
względu na to, z jakimi.

Najbardziej negatywne wartości (w przeciwieństwie do mniej negatywnie oce-
nianych wartości negatywnych) są to te wartości negatywne, które częściej niż inne 
wartości negatywne tworzą struktury z innymi wartościami (w obrębie poszczegól-
nych całości strukturalnych, jakimi są sekwencje) bez względu na to, z jakimi.

Najwyraźniej zauważalne wartości ambiwalentne (w przeciwieństwie 
do mniej zauważalnych wartości ambiwalentnych) są to te wartości ambiwalent-
ne, które częściej niż inne wartości ambiwalentne tworzą struktury z innymi war-
tościami (w obrębie poszczególnych całości strukturalnych, jakimi są sekwencje) 
bez względu na to, z jakimi.
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W praktyce w pojedynczych wywiadach wartości ambiwalentnych jest bar-
dzo niewiele (najczęściej pojedyncze lub w ogóle ich nie ma). Zazwyczaj hierar-
chia dotycząca wartości ambiwalentnych jest pusta lub jednoelementowa.

7. Ranking ten ma postać prostego zestawienia zidentyfikowanych wartości, 
których waloryzacja jest oznakowana kolorem wraz z sumowaną liczbą relacji 
przypadających na każdą z nich. 

8 (a, b). Tworzymy graf, który obrazuje nam rekonstrukcję całości systemu aksjo-
semantycznego zidentyfikowanego na podstawie: 

8a. Indeksu relacji międzysemantycznych (punkt 5), dzięki któremu identyfikuje-
my strukturę relacji między wartościami,

8b. Rankingu wartości (punkt 7), dzięki któremu identyfikujemy miejsce war-
tości na drabinie hierarchii struktur wartości. Tak zaprezentowany algorytm nie 
obrazuje całej złożoności przeprowadzanych procedur analitycznych. Te czynności, 
które nie zostały tu uwzględnione, zmierzają przede wszystkim do większej czytel-
ności dokonanej rekonstrukcji systemu aksjosemantycznego, które to rekonstruk-
cja potencjalnie (w rzeczywistości – prawie zawsze) jest na tyle skomplikowana, 
że bardzo to utrudnia jej interpretację,

8c. To uczytelnienie tej rekonstrukcji dokonuje się za pomocą procedury usu-
wania z jej grafu tych struktur aksjosemantycznych, które uznajemy za incyden-
talne. Usuwanie ich jest o tyle sensowne, że ich umieszczenie w analizowanym 
przez nas tekście może być spowodowane nie rzeczywistymi strukturami war-
tości, jakie uznaje twórca tekstu, ale mogą one wynikać np. z samego systemu 
językowego, na gruncie którego funkcjonują takie związki frazeologiczne, które 
sugerują istnienie jakiś znaczeń, a co za tym idzie – wartości. Może to być mylą-
ce. Sama procedura usuwania struktur incydentalnych odbywa się w ten sposób, 
że najpierw badacz definiuje, co uznaje za struktury incydentalne, np. te które 
występują jednokrotnie lub dwukrotnie. Tak się najczęściej stosuje przy niewiel-
kim zasobie analizowanego tekstu. Przy analizowaniu dużego zasobu tekstowego 
niekiedy zachodzi konieczność uznania za incydentalną strukturę, która powta-
rza się nawet do pięciu razy. Czyni się to, modyfikując gotowy graf rekonstrukcji 
systemu aksjosemantycznego, w którym uwzględniono w wyniku analizy wszyst-
kie zidentyfikowane wartości i struktury, które te wartości tworzą. Może się zda-
rzyć taka sytuacja, że przy okazji takiego usuwania struktur incydentalnych okaże 
się, że zidentyfikowana przez nas wartość straci w ten sposób „umocowanie” 
w jakichkolwiek strukturach. Wtedy rzecz oczywista i ona jest usuwana z grafu 
rekonstrukcji systemu, gdyż ją samą musimy zarazem uznać za „incydentalną”. 

8d. Innym zabiegiem nie tylko upraszczającym graf rekonstrukcji systemu 
aksjo-semantycznego (punkt 8), ale też czyniącym tę rekonstrukcje bardziej zgod-
ną z rzeczywistością jest usuwanie relacji tzw. zapośredniczonych przez inne re-
lacje. Są to takie relacje między wartościami A, B, C należącymi do N oraz dla 
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wszystkich A, B, C należących do N, że (A, B, C) = (A, C). Jeżeli na przykład z rela-
cją A–C mamy do czynienia 10-krotnie, z relacją A–B – 9-krotnie, a z relacją B–C 
– 5-krotnie, to relacji A–C nie ma potrzeby uwzględniać, gdyż obydwie relacje 
A–B i B–C zapośredniczają relację A–C. Relacja A–C jest na grafie uwzględniona 
poprzez relacje A–B i B–C. Bezpośrednio (bez pośrednictwa wartości B) relacja 
A–C występuje tylko raz, a więc można ją usunąć ze względu na jej incydental-
ność. Nie tracimy zatem ważnej informacji o istnieniu relacji A–C. Zyskujemy na-
tomiast nie tylko większą przejrzystość grafu, ale też czynimy graf bardziej zgod-
ny z rzeczywistością. 

Zarówno procedurę usuwania z grafu struktur incydentalnych i eliminację z gra-
fu struktur zapośredniczanych przez inne (lub decyzję rezygnacji z tych procedur) po-
dejmuje się po dokonaniu rekonstrukcji systemu aksjosematycznego w postaci grafu, 
gdyż są to czynności, które wykonujemy na gotowym już grafie. Eliminacja z grafu 
tych struktur nie powoduje zatarcia informacji o nich z wcześniej sporządzonych ma-
cierzy indeksów i rankingów i można je w ramach dokonywania korekt i poprawek 
przywrócić do grafu, jeśli uznamy sens poznawczy takiego działania. 

W tym punkcie kończą się czynności wykonywane przy pomocy prezento-
wanego tu programu Socjolog 2.0 w stosunku do pojedynczego wywiadu. Dalsze 
procedury badawcze są już procedurami interpretacji rezultatów dotychczaso-
wych analiz.

Komentarz do algorytmu 

Odnośnie punktu 1, program Socjolog 2.0 nie zdejmuje z badacza obowiąz-
ku podejmowania podstawowych decyzji dotyczących wyboru tego materiału 
badawczego, który będzie przeznaczony do analizy. Jeśli mamy do czynienia 
z materiałem badawczym w postaci wywiadów, wadliwie pod względem meto-
dologicznym przeprowadzonych, zdawkowych, niedokończonych i jesteśmy jako 
badacze przekonani, że nie powinniśmy brać ich pod uwagę w przeprowadza-
nych analizach, prezentowany tu program nie utwierdzi nas w tym przekonaniu 
ani go nie podważy.

Odnośnie punktu 2, dzielenie odpowiednich fragmentów tekstu wywiadu 
na sekwencje polega na tym, że zaznaczamy początek i koniec każdej sekwen-
cji oraz kwalifikujemy ją do odpowiedniego typu. Definicje typów sekwencji 
są następujące:

– sekwencje narracyjne to takie, w których jest mowa o jednostkowych zda-
rzeniach z życia respondenta lub jego bliskich. Chodzi o takie, które nie miały cha-
rakteru cyklicznego, np. „urodziłem się…”, „szkołę ukończyłem w roku…”, „jakoś 
wtedy córka urodziła się…”, „wtedy zacząłem pić…”,
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– sekwencje opisowe to takie, które zawierają opisy jakiejś rzeczywistości 
lub jej fragmentu, opisy zdarzeń cyklicznych, sposobu życia, odpowiedzi na py-
tanie, jakie coś jest, np. „do pracy chodziłem wtedy codziennie…”, „moja rodzina 
składała się z…”, „w tym hotelu robotniczym mieszkali…”, „z żoną kłóciłem się 
często…”, „piłem wtedy bardzo dużo…”,

– sekwencje argumentacyjne to takie, które zawierają argumenty uzasadniające 
jakiś stan rzeczywistości bądź sytuację autora wywiadu, bądź poglądy badanego. Od-
powiadają na pytanie, dlaczego rzeczywistość bądź dlaczego funkcjonowanie autora 
wywiadu było takie, a nie inne, stosunek autora do rzeczywistości był właśnie taki, a nie 
inny, np. „piłem, bo mnie żona z domu wyrzuciła…”, „nie mogłem znaleźć pracy, bo by-
łem chory…”, „nie odwiedzałem moich dzieci, bo bałem się, że nowy mąż mojej żony 
mnie pobije…”, „nigdy nie lubiłem komunistów…”, „wszyscy ci u władzy to złodzieje…”.

Według Gabriele Rosenthal (1990: 101) „kryteriami sekwencji są: kolejność 
dochodzenia do głosu, zmiana tematów oraz zmiany stylu prezentacji”. Oznacza 
to, że jeśli jest mowa o tym samym wydarzeniu, ale następuje zmiana stylu prezen-
tacji (na przykład wcześniej autor opowiada o jakimś zdarzeniu z własnego punktu 
widzenia, a później z punktu widzenia jego żony), to mamy już do czynienia z inną 
sekwencją. Za procedurami dzielenia na sekwencje tekstu wywiadu nie kryje się 
myślenie podmiotowe o respondencie, a właśnie myślenie podmiotowe o bada-
czu. W końcu to my badacze dokonujemy w ten sposób destrukcji tekstu wywiadu, 
która to destrukcja nie wchodzi w zakres intencji naszych respondentów5.

Odnośnie punktu 3, identyfikowanie w poszczególnych sekwencjach znaczeń, 
a następnie w dalszej kolejności symbolizowanych wartości jest również procedu-
rą, w której program Socjolog 2.0 nie jest w stanie wyręczyć badacza. Są to pro-
cedury nawet trudniejsze niż dzielenie tekstu wywiadu na sekwencje. Nie można 
ich przeprowadzić inaczej niż posługując się hermeneutycznymi procedurami ro-
zumienia w maksymalnej zgodzie z rozumieniem autorskim. Szczególnie utrudnia 
te identyfikacje wieloznaczność symboli, to że jeden i ten sam symbol może sym-
bolizować jako znak więcej niż jedną wartość. A jeśli tak jest, to w tej kwalifikacji 
jako badacze musimy wskazać na nie, jednocześnie stwierdzając, że mamy w takim 
przypadku do czynienia z całą strukturą wartości. Jednocześnie często się zdarza, 
że wiele znaków symbolizuje tę samą wartość, na przykład wartość rodzina może 
być symbolizowana przez takie znaki, jak: syn, córka, kuzyn, żona, mój ojciec, moja 
rodzina, u nas… i wiele innych. W tych identyfikacjach badacz powinien uwzględnić 
w maksymalnym stopniu podmiotowość badanego, a zarazem autora tekstu. W ni-
niejszych badaniach kryptonimy wartości są oznaczeniami literowymi, które na-
wiązują do nazw wartości, np. alkoholizm (kryptonim Alk), praca (kryptonim PraP). 

5  Jak pisze Regine Robin (1980: 252): „Tekst nie jest przezroczysty. Szukanie znaczenia tekstu, 
zdania, wyrazu, wymaga pewnej pracy nad tekstem, pozornego rozłożenia ciągu wypowiedze-
niowego i porządku wypowiedzi po to, by złożyć je na powrót zgodnie z czytelnością znaczącą”.
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Ilustr. 4. Indywidualny system wartości w wywiadzie Buczek, Dutkiewicz, Michalska, Szczerba 2007

Źródło: opracowanie własne

Odnośnie punktu 4, procedura tworzenia macierzy (a właściwie dla każde-
go wywiadu trzech agregatów macierzowych) jest czyniona automatycznie przez 
program. Macierze są widoczne na podglądzie. 

Odnośnie punktu 5, indeks relacji międzysemantycznych jest tworzony auto-
matycznie przez program. Indeks ten jest widoczny na podglądzie.

Odnośnie punktu 6, identyfikacja wartościowania poszczególnych warto-
ści musi być czyniona samodzielnie przez badacza. Zazwyczaj nie jest to trudne, 
bo ułatwiają tę identyfikację określenia pozytywne lub negatywne, np.: „niestety 
straciłem pracę”, „brak pieniędzy – nie miałem z czego żyć”, „trudny okres”, „my-
ślałem o samobójstwie”. Niekiedy (na szczęście sporadycznie) mogą pojawić się 
określenia ironiczne, m.in. „moja kochana żonka wyrzuciła mnie z domu”. Rów-
nież w tych identyfikacjach badacz powinien uwzględnić w maksymalnym stop-
niu podmiotowość badanego, a zarazem autora tekstu. W programie waloryzację 
zaznacza się wybranym kolorem na tekście wywiadu.
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DEFINICJA: wartości ambiwalentne to takie wartości, co do których autor 
tekstu waha się, czy ma waloryzować ją pozytywnie czy negatywnie (walory-
zuje raz negatywnie, a innym razem pozytywnie albo umieszczana wartość jest 
symbolizowana w taki sposób, wieloznacznie, że nie ma możliwości rozstrzygnąć, 
o jakie waloryzowanie chodzi).

Odnośnie punktu 7, ranking wartości na podstawie wyników procedur 
5 oraz 6 jest tworzony automatycznie przez program. Ranking ten jest widoczny 
na podglądzie.

Odnośnie punktu 8, graf, który obrazuje nam rekonstrukcję całości syste-
mu aksjosemantycznego jest tworzony automatycznie przez program. Na grafie 
są oznaczenia poszczególnych wartości – zarówno jeśli chodzi o ich zdefiniowane 
nazwy (kryptonimy), jak i sposób waloryzacji (kolor).

Na lewym marginesie liczby obrazują liczbę struktur, w których bierze udział 
każda wartość. Wartości pozytywne są obrazowane kolorem zielonym, warto-
ści negatywne – kolorem czerwonym, wartości ambiwalentne – kolorem niebie-
skim. Graf ten ukazuje, w jaki sposób jest wizualizowany indywidualny system 
wartości w programie Socjolog 2.0. 

Odnośnie punktu 8c, usuwanie struktur incydentalnych polega tylko na zde-
finiowaniu w komputerze, jakie relacje uznajemy za incydentalne. Sam proces 
usuwania tak określonych relacji odbywa się automatycznie i odpowiednio do tej 
procedury też automatycznie modyfikowany jest graf rekonstrukcji całości syste-
mu aksjosemantycznego. Usuwanie struktur incydentalnych wprawdzie ułatwia 
zrozumienie rekonstrukcji i samego modelu, ale z kolei upraszcza ją, przez co sta-
je się ona dalsza od rzeczywistości. 

Odnośnie punktu 8d, usuwanie relacji zapośredniczonych odbywa się automa-
tycznie przez program. Relacje zapośredniczone nie są widoczne na grafie na żadnym 
etapie przeprowadzanych analiz. Jest to zgodne na gruncie teorii grafów z zasadami 
dekodowania na podstawie macierzy grafu pradrzewa (por. Banaszak 1977: 4–7). 

Metryczka 

Program umożliwia segregowanie analizowanego materiału badawczego 
pod względem również zmiennych niezależnych (wiek respondentów, płeć, miej-
sce, skąd pochodzą itp.) w ramach tzw. analizy seryjnej. Również dla tak określo-
nych wywiadów może być w każdej chwili wygenerowany osobny graf obrazujący 
model systemu aksjosemantycznego dotyczącego np. wyłącznie kobiet. Umożli-
wia to dalszą interpretację wyników badań i porównywanie modeli stworzonych 
przez program. Takie porównywanie modeli tworzonych dla osobnych kategorii 
respondentów przybliża wyniki dokonywanych za pomocą prezentowanego pro-
gramu analiz do rzeczywistej sytuacji badanych. 
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Kategorie metryczkowe można uporządkować w programie Socjolog 2.0 we-
dług następującego schematu: nazwa kategorii, typ wartości (tych typów jest 
tylko 3; odpowiedzi wyrażone liczbowo, czyli „liczba”, odpowiedzi tak/nie, od-
powiedzi według wyboru z listy), opis danej zmiennej niezależnej, dostępne war-
tości (chodzi o konkretne wskaźniki, tzw. kafeterie odpowiedzi). Oto przykładowe 
kategorie metryczkowe:

Tabela 1. Konstrukcja metryczki

Nazwa Typ wartości Opis
Dostępne wartości  

(wskaźniki)

1 2 3 4

liczba rodzeństwa liczba liczba rodzeństwa 
w rodzinie pochodzenia

alkoholizm wybór z listy alkoholizm aktualnie alkoholik niepijący, czynny 
alkoholik, niealkoholik

data wywiadu wybór z listy od 1996 do 2012 1996, 1997, 1998 
………………... 2012

emerytura, renta 
teraz

tak/nie czy aktualnie bezdomny 
ma rentę, emeryturę, 
alimenty?

liczba dzieci liczba liczba dzieci bezdomnego

inne nałogi tak/nie nałogi poza alkoholizmem 
i narkomanią

karalność tak/nie czy był karany 
więzieniem?

miejsce wywiadu wybór z listy czy wywiad 
przeprowadzono 
w placówce czy poza 
placówką?

placówka opieki; poza 
placówką

miejscowość 
zamieszkania

wybór z listy w jakiej miejscowości 
mieszkał?

Wrocław; inne duże miasto; 
miasto średniej wielkości; 
małe miasto; wieś

narkotyki tak/nie czy jest/był narkomanem?

praca teraz tak/nie czy teraz pracuje?

płeć wybór z listy mężczyzna – kobieta K; M

rodzina pochodzenia wybór z listy stan rodziny pochodzenia? w małżeństwie; zastępcza 
– adopcyjna; osoba 
samotna; placówka 
opiekuńczo-wychowawcza; 
rozwód; separacja; 
wdowieństwo

O Programie Socjolog 2.0…



150

1 2 3 4

stan cywilny wybór z listy stan cywilny bezdomnego w małżeństwie; osoba 
samotna; rozwód; separacja; 
wdowieństwo

status zawodowy wybór z listy typ zawodu 
wykonywanego

administracja; budownictwo; 
górnictwo; handel; kadra 
techniczna; leśnictwo; 
nauka; przemysł; rolnictwo; 
rzemiosło; usługi; inne

wiek liczba wiek respondenta

wykształcenie wybór z listy poziom wykształcenia podstawowe; zawodowe; 
niepełne średnie; średnie; 
niepełne wyższe; wyższe

zdrowie wybór z listy stan zdrowia chory somatycznie; 
inwalidztwo; zaburzenia 
psychiczne; zdrowy

Źródło: opracowanie własne.

Program automatycznie porządkuje kategorie metryczkowe alfabetycz-
nie, dlatego na przykład Płeć jest między Pracą a Rodziną. Oczywiście two-
rzenie metryczki nie należy do algorytmu i nie ma konieczności, aby się nią 
posługiwać, ale doświadczenie badawcze socjologów wskazuje, że posługu-
jąc się danymi metryczkowymi, można bardzo wiele dowiedzieć się o badanej 
grupie. Jest to cenne szczególnie wtedy, kiedy pozyskamy i zanalizujemy wie-
le wywiadów na przykład pochodzących od przedstawicieli jednej grupy czy 
jednego środowiska społecznego lub kulturowego. Można tworzyć kategorie 
metryczkowe arbitralnie, ale przy określaniu wskaźników warto wziąć pod 
uwagę przedmiot badań i teoretyczny model badanego zjawiska. Na przykład 
w powyżej zaprezentowanej metryczce w kategorii „Miejscowość zamiesz-
kania” wśród wskaźników uprzywilejowane jest miasto Wrocław. Ale jeżeli 
badania dotyczą zjawiska bezdomności na Dolnym Śląsku, wtedy ze względu 
nie tylko na przedmiot badań, lecz także na model samego zjawiska takie 
uprzywilejowanie jest zupełnie na miejscu. Jeśli model okaże się nietrafny, 
informacje metryczkowe pozwolą na zidentyfikowanie tej nietrafności. Z ko-
lei przy „Statusie zawodowym” zastosowałem wskaźniki sporządzone na pod-
stawie gruntownie zmodyfikowanej klasyfikacji ISCO – 88 / ISCO – 08 przy-
jętej przez Międzynarodową Organizację Pracy (Resolution Concerning the 
Updating International).
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Zakończenie 

Podsumowując, warto wymienić kilka najbardziej charakterystycznych cech 
prezentowanego tu programu. Przede wszystkim ma on umocowanie zarówno 
w koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, jak i ogólnej teorii systemów. Nie po-
woduje to sprzeczności z tego powodu, że oba sposoby myślenia zakładają syste-
mowy obraz świata, ponadto ogólna teoria systemów nie podważa specyfiki nauk 
humanistycznych. Program Socjolog 2.0 jest wyłącznie aplikacją dla sekwencyjnej 
analizy materiału narracyjnego, a materiałem badawczym mogą być wyłącznie tek-
sty o charakterze narracyjnym. Dotyczy zatem tylko struktur tworzących całość 
systemową. Właśnie dzięki temu, że program jest „wąski” i bardzo konkretnie umo-
cowany teoretycznie, jest bardziej precyzyjny i zapewnia spójność metodologicz-
ną. Przy kodowaniu znaczeń za pomocą tego programu szanowana jest nie tylko 
podmiotowość badanego, lecz także uwzględniona jest podmiotowość badacza. 
Opisywany program jest również zdatny do dalszej modyfikacji. Dzięki niemu ba-
dane są struktury znaczeń oraz to, co tekst symbolizuje (czyli wartości). Ale już te-
raz jest też możliwe kodowanie różnych przedmiotów (wartości, znaczeń, symboli, 
znaków). Można z jego pomocą analizować wyłącznie poziom struktur znakowych 
(analiza semiotyczna), a także kodować w jakimkolwiek języku, tzn. nie musi to być 
język polski, angielski, ale np. język ukraiński – o ile plik tekstowy przeznaczony 
do analizy ma rozszerzenie txt. W rezultacie nie ma konieczności ciągłego tłuma-
czenia tekstu ani konieczności zapisywania go czcionką łacińską. 

Jednym z głównych powodów powstania tego programu jest przełamanie 
poglądu, że materiał jakościowy wymaga poprzestania na procedurach rozu-
miejących. Prezentowany tu program tych procedur nie unieważnia, a wprost 
przeciwnie – ich wymaga, ale na nich nie poprzestaje. Dzięki założeniom charak-
terystycznym dla myślenia systemowo-strukturalnego otwierają się nowe moż-
liwości ujęcia kultury, dotychczas nieobecne w badaniach socjologicznych albo 
w tych badaniach niedostrzegane. 

Powyższy artykuł prezentujący program Socjolog 2.0 ukazuje tylko część jego 
możliwości analitycznych, te mianowicie, które są najbardziej cenne z punktu wi-
dzenia najczęściej podejmowanych analiz kulturowych, dokonywanych na ma-
teriale narracyjnym. Nie były tu prezentowane procedury uproszczające grafy 
relacji aksjosemantycznych. Uproszczeń tych dokonuje się dla celów prezenta-
cyjnych czy nawet dla dalszej analizy pewnych konkretnych struktur. Na przykład 
istnieje możliwość sporządzenia grafu struktur aksjosemantycznych wyłącznie 
dla sekwencji typu narracyjnego lub jakiegokolwiek i istnieje taka możliwość dla 
dowolnej liczby wywiadów. Nie zostały opisane procedury „cofania decyzji”, któ-
re umożliwiają doskonalenie analiz przeprowadzanych poprzez zmienianie de-
cyzji, poprawianie przeprowadzonych już analiz. Można to czynić w dowolnym 
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momencie analizy, nawet już po wygenerowaniu grafu struktury aksjosematycz-
nej. Wtedy modyfikowany jest również sam graf i odbywa się to automatycznie. 
Takich i tym podobnych procedur, których tu nie prezentowano, jest wiele. Moż-
na się o nich dowiedzieć z umieszczonego w samym programie Socjolog 2.0 pod-
ręcznika (a zarazem instrukcji). Na podstawie informacji tam zawartych można 
bez kłopotów zorientować się, co dokładnie program ten badaczowi umożliwia.

Prezentacja tego programu ma też cel zupełnie inny. Chodzi o zachęcenie 
socjologów do:

1) współpracy ze specjalistami od programowania komputerowego, infor-
matykami, przedstawicielami dyscyplin matematycznych, nawet gdy nie posia-
dają oni wiedzy z zakresu tych dziedzin,

2) podejmowania prób tworzenia aplikacji komputerowych do różnych, 
często przez nich samych stosowanych metod i technik analizy danych jakościo-
wych. Jest to ważne szczególnie wtedy, kiedy te analizy są pracochłonne, dłu-
gotrwałe i po prostu żmudne. Aplikacje komputerowe mogą wydatnie ułatwić 
te procedury.

3) refleksji na temat przedmiotów badań, którymi socjologia się zajmuje, 
refleksji na temat ich charakterystyki ontologicznej, refleksji nad pytaniami: czy 
mój przedmiot badań ma charakter systemowo-strukturalny? czy jest częścią ja-
kiegoś systemu? czy złożony jest ze struktur, a jeżeli tak, to jakich? czy można 
w tych strukturach wydzielić jakąś jednostkę czy cząstkę elementarną? czy jest 
to całość autonomiczna, a jeżeli tak, to od czego i w jakiej mierze?

Takie pytania badacz powinien sobie postawić, jeśli chce, aby jego badania 
miały szerszy wymiar poznawczy, a przy tworzeniu takich programów kompute-
rowych jak Socjolog 2.0 konieczność takiej refleksji jest bezwzględna.
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Application of the Socjolog 2.0 Software in Studies  
Based on Autobiographical Methods

Summary. The presented Program Sociologist 2.0 aims to reconstruct the system of mean-
ings in the text. This may be a diary, interview autobiographical, narrative interview. When you 
create the program assumes that culture is a value relatively autonomous from other areas 
of the world. The Program is a computer application for the sequential narrative text analysis 
techniques. In the text have been presented to the basic procedures of the programme and its 
algorithm.

Keywords: culture, general systems theory, scientism, value, meaning, semantics, semiot-
ics, matrix, algorithm.
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Analiza sentymentu: historia i rozwój metody  
w ramach CAQDAS 

Streszczenie. Analiza sentymentu (SA) jest jednym z tych obszarów analiz tekstowych, którego 
rozwój jest silnie związany z rozwojem CAQDAS. Istnieje kilka różnych metod analiz opinii i analiz 
emocji zawartych w tekstach. Jedną z nich jest metoda słownikowa (Dictionary-based Approach 
DbA), z której SA korzysta najczęściej. Istnieje wiele różnorodnych słowników wspierających au-
tomatyczną analizę tekstów oraz analizę sentymentu. W artykule opisano popularne rozwiązania 
stosowane przez analityków i badaczy zajmujących się analizami opinii. Wskazane zostały również 
kierunki rozwoju SA w ramach CAQDAS. Ten drugi wątek artykułu wiąże się z: poszukiwaniem coraz 
bardziej zaawansowanych reguł wyszukiwania tekstów, budową reguł odkrywania wzorów wypo-
wiedzi oraz pojawianiem się coraz większej liczby słowników klasyfikacyjnych. Analitycy pracujący 
nad DbA, wykorzystują coraz częściej wiedzę z zakresu językoznawstwa, wielowymiarowych metod 
analizy danych sprawiając, że słowniki analityczne wyszukują treści w sposób coraz bardziej efek-
tywny. Jednym z obszarów, w którym słowniki rozwijają się dynamicznie, jest identyfikacja emocji 
czy ocena siły ładunku emocjonalnego zawartego w tekście. Artykuł skupia się na porównaniu do-
stępnych dla badaczy rozwiązań słownikowych w ramach SA. Opisana została: specyfika słowników, 
możliwości implementacyjne, zakres tematyczny słowników oraz przykładowe zastosowania.

Słowa kluczowe: analiza sentymentu, analiza opinii, analiza danych jakościowych, analiza 
treści, Text Mining, kodowanie tekstów, słownik analizy sentymentu, przetwarzanie języka natu-
ralnego, KADJ, CAQDAS.

Wprowadzenie 

W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji zarówno z zakresu metod, jak 
i zastosowań analizy sentymentu (Lieberman i in. 2007; Taboada i in. 2011). Jedną 
z najczęściej cytowanych i chyba najlepiej znaną jest publikacja z obszaru culturo
mics (Acerbi i in. 2013). Ta popularna analiza pokazuje, jak zmieniała się literatura 
XX w. pod względem ładunku emocjonalnego zawartego w używanych w niej sło-
wach. Liczba cytowań artykułu Alberto Acerbi w różnych obszarach nauki spra-
wia, że można z niewielką dozą ryzyka stwierdzić, że analizy tekstu wspierane kom-
puterowo coraz częściej służą naukowcom z różnorodnych dziedzin. Powszechnie 
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analizy tekstu stosują naukowcy zajmujący się analizami kulturowymi (Jean-Bapti-
ste i in. 2011), lingwistyką (Lieberman i in. 2007: 713–716), historią (Pagel i in. 2007: 
717–720), antropologią (DeWall i in. 2011: 200–207). Coraz częściej też po metody 
KADJ sięgają socjologowie, o czym świadczy chociażby ten tom.

O definicji 

Sformułowanie „analiza sentymentu” (SA) bywa używane zamiennie (Liu 2012) 
z bardziej ogólnym – „analiza opinii”1 (AO). W obu przypadkach pierwszy człon frazy 
dotyczy automatycznych i półautomatycznych metod analizy tekstów. Ich celem jest 
identyfikowanie i klasyfikowanie wypowiedzi ze względu na pojawiające się w nich 
słowa kluczowe. W przypadku SA są to słowa nacechowane emocjonalnie, w AO za-
kres poszukiwań obejmuje nie tylko opinie, lecz także obiekt, którego opinia dotyczy 
oraz profil autora, którego opinię zapisano. Analiza opinii ma zatem szerszy zakres 
przedmiotowy, a analiza sentymentu jest jednym z elementów tego obszaru. Defini-
cja operacyjna Binga Liu pokazuje precyzyjnie tę zależność (Liu 2012: 19): 

[…] opinia składa się z pięciu elementów: ei, aij, sijkl, hk, tl, gdzie: ei jest nazwą obiektu, aij to aspekt 
obiektu ei, sijkl jest opinią/emocją dotyczącą aspektu aij danego obiektu ei, hk jest autorem opinii, 
a tl to czas, w którym opinia została wypowiedziana przez hk. Opinia sijkl ma charakter pozytywny, 
negatywny, neutralny i cechuje się różnym poziomem siły/intensywności.

Klarowną reprezentację obszaru, którego dotyczą SA i AO oraz podejścia, 
jakie stosuje się w komputerowych analizach danych jakościowych (KADJ), poka-
zuje piramida wiedzy (Awad, Ghaziri 2004).

Analizy opinii i emocji w tekstach ulokowane są na drugim szczeblu od pod-
stawy piramidy. To miejsce w hierarchii sugeruje, że istnieje możliwość wykonania 
SA za pomocą metod w pełni zalgorytmizowanych lub półautomatycznych. Pod-
stawą do stosowania algorytmów wyszukujących informacje w tekście jest wiedza 
o: typie oraz sposobie zapisu i formach, w jakich informacje te występują w tek-
ście. Trzy najpopularniejsze podejścia do tego typu zadania analitycznego to:

1) analiza słownikowa (Dictionary-based Approach (Bolasco, Ratta-Rinaldi 
2004)),

2) uczenie maszynowe z nauczycielem (Supervised machine-learning (Géné-
reux, Evans 2006)),

1  Pierwsza część tego artykułu rozwija kilka wątków związanych z analizą sentymentu, o któ-
rej zastosowaniu pisałem szerzej w tekście pt. Analiza sentymentu – metoda analizy danych jako
ściowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w ana
lizie danych jakościowych, który został przyjęty do druku w „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, 
t. X, nr 2. Oba artykuły (cytowany i aktualny) mają odmienne cele i mogą być czytane niezależnie.
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3) uczenie maszynowe bez nadzoru (Unsupervised machine-learning (Ga-
mon, Aue 2005)).

W tym artykule przybliżę pierwsze stanowisko. Zarysuję historię rozwoju 
słowników stosowanych w ramach SA. Scharakteryzuję słowniki, których imple-
mentacja w środowiskach CAQDAS2 jest powszechnie dostępna dla badaczy.

Ilustr. 1. Piramida wiedzy i możliwości analityczne w ramach KADJ

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ohana 2009

Historia i rozwój analizy sentymentu 

Analiza sentymentu z jednej strony ma na celu zidentyfikowanie stanów 
emocjonalnych autora wypowiedzi, z drugiej – służy do określenia emocjonalne-
go efektu, jaki dana wypowiedź może wywołać u jego odbiorcy. W przywołanym 
tu rozumieniu termin „analiza sentymentu” wprowadzili w roku 2001 Das i Chen 
(Das, Chen 2001) oraz Tong (Tong 2001).

2  Powyższe zastrzeżenie jest istotne z punktu widzenia dostępnych współcześnie rozwiązań 
analitycznych. Poza CAQDAS mamy do dyspozycji wiele otwartych środowisk programistycznych, 
które dostarczają o wiele więcej możliwości analitycznych, narzędzi klasyfikacyjnych niż mamy 
z tym do czynienia w ramach CAQDAS (por. np. darmowe środowisko IDLE Python’s Integrated 
Development Environment do pracy z danymi tekstowymi). Gdyby artykuł ten miał być poświę-
cony językom, za pomocą których możliwe są analizy SA, AO, treści tu prezentowane miałyby 
zdecydowanie innych charakter.
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Już w pierwszych latach swojego rozwoju analiza sentymentu korzystała 
z szeregu metod zbudowanych w obszarze przetwarzania języka naturalnego 
(natural language processing – NLP) (Nasukawa, Yi 2003; Pang, Lee 2008). Na-
turalnym środowiskiem, w którym badacze mogli w prosty i efektywny sposób 
stosować osiągnięcia NLP, były aplikacje wspierające analizę danych zarówno ilo-
ściowych (QUAN), jak i jakościowych (QUAL). Stąd też prekursorzy rozwoju anali-
zy sentymentu od momentu pojawienia się SA skupiali się na budowie i ewaluacji 
algorytmów dokonujących analiz w ramach środowisk IT (Yi, Nasukawa, Bunescu, 
Niblack 2003). Wraz z rozwojem automatycznych i półautomatycznych metod 
klasyfikacyjnych nastąpił rozwój podejścia opartego na analizie wykorzystują-
cej słowniki. Takie narzędzia analityczne służyły początkowo dwóm zadaniom: 
(1) miały identyfikować w tekście słowa i frazy kluczowe, a następnie (2) rozróż-
niać je i klasyfikować. Z biegiem czasu słownikom klasyfikacyjnym stawiano coraz 
bardziej złożone zadania analityczne. Wraz ze słownikami rozwijały się metody 
i algorytmy wykorzystujące wiedzę z zakresu językoznawstwa i filozofii języka. 
Kierunek tych zmian można określić na osi: od najprostszych zadań klasyfikacyj-
nych do złożonych zadań polegających na identyfikacji natężenia emocjonalnego 
przekazu. Oto cztery klasy problemów, które najczęściej rozwiązywane są w ra-
mach analizy sentymentu:

1. Klasyfikacja biegunowa (polarity classification): różnicuje wypowiedzi, 
teksty, fragmenty tekstów w zależności od typu emocji, które zawarte są w sło-
wach. Wynikiem klasyfikacji biegunowej są dwie klasy słów nacechowanych emo-
cjami (pozytywne, negatywne) oraz słowa neutralne z punktu widzenia ładunku 
emocjonalnego w nich zawartego.

Przykładowe zastosowania słowników wykorzystywanych w ramach klasy-
fikacji biegunowej: analiza ocen produktów, identyfikacja silnych i słabych stron 
usług, prosta analiza wypowiedzi w mediach społecznościowych.

2. Klasyfikacja tematyczna: pozwala na rozróżnienie więcej niż dwóch ty-
pów emocji zawartych w wypowiedziach (np. złość, duma, radość, miłość).

Przykładowe zastosowania: rekonstrukcja schematów pisania recenzji filmo-
wych, analiza profilu autora wypowiedzi, identyfikacja oceny atrybutów produktów.

3. Klasyfikacja wypowiedzi ze względu na siłę emocjonalną przekazu. Kla-
syfikacja pozwala określić poziom natężenia emocjonalnego wypowiedzi.

Przykładowe zastosowania: analiza zgodności ocen w wielu opiniach, iden-
tyfikacja siły perswazyjnej przekazu, identyfikacja natężenia emocji w wypowie-
dziach polityków, zaawansowana analiza mediów społecznościowych: identyfi-
kacja grup opiniotwórczych, identyfikacja podobieństwa preferencji dotyczących 
produktów czy zdarzeń.

4. Klasyfikacja tematyczna tekstów oraz ocena sentymentu. SA staje się 
elementem szerszych analiz tematycznych.
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Przykładowe zastosowania: automatyczne streszczenia tekstów, analiza sen-
tymentu w takich obszarach tematycznych, jak: marketing, ekonomia, automa-
tyczne kodowanie tekstów3, zaawansowana analiza mediów społecznościowych: 
identyfikacja lidera opinii, wyłonienie grup opiniotwórczych, identyfikacja kryty-
ków oraz źródeł opinii kreatywnych.

Wskazane cztery typy problemów wyznaczają jednocześnie etapy rozwoju 
analizy sentymentu.

Ad 1. Klasyfikacja biegunowa. W pierwszych latach rozwoju SA analitycy 
skupiali się głównie na poprawie trafnej identyfikacji i klasyfikacji słów nacecho-
wanych emocjonalnie. W pierwszych pracach poświęconych SA uwaga autorów 
skupiona była na rzetelnym rozróżnieniu dwóch klas słów, które jednoznacznie 
określają pozytywne i negatywne emocje (Hatzivassiloglou, McKeown 1997). 
To podejście nie pozwalało na uchwycenie nowych, oryginalnych sposobów wy-
rażania emocji, nie uwzględniano także kontekstu, w jakim występują słowa. 
Stąd też kolejny etap w historii SA dotyczy: (1) rozbudowy słowników o nowe 
wyrazy wyrażające emocje, (2) budowy klas/typów emocji zawartych w tekstach. 
Ten rozwój słowników odbywał się między innymi dzięki wynikom analizy współ-
występowania słów, ale też dzięki uwzględnianiu relacji, jakie zachodzą między 
słowami. W szczególności relacji opartych na synonimii, antonimii oraz reguł 
syntaktycznych.

Ad 2. Klasyfikacja tematyczna. Dwie wskazane w poprzednim punkcie stra-
tegie analityczne doprowadziły nie tylko do rozszerzenia zakresu słów w słowni-
kach (Popescu, Etzioni 2005), ale pozwoliły też na bardziej precyzyjne określenie 
rodzaju emocji zawartych w wypowiedziach oraz trafniejsze określenie przed-
miotu wypowiedzi, wobec którego emocje są kierowane. Efektem tego etapu 
rozwoju analiz emocji jest na przykład słownik RID, klasyfikujący wypowiedzi 
w ramach 7 kategorii emocji.

Ad 3. Klasyfikacja wypowiedzi ze względu na siłę emocjonalną przekazu. 
Możliwość określenia typu emocji zawartych w wypowiedziach otworzyło wy-
obraźnię analityków na kolejne wyzwanie. Skoro możliwe jest określenie ładun-
ku emocjonalnego, to czy możliwe jest również określenie siły tego ładunku czy 
natężenia emocji w tekście? W odpowiedzi na to pytanie przyjęto rozwiązanie 
pochodzące z badań opinii sędziów niezależnych, którzy mieli za zadanie określić 
w języku naturalnym słowa wyrażające emocje z różnym natężeniem (Pang, Lee 
2005; Turney 2002). Przykładem słownika, który klasyfikuje wypowiedzi nacecho-
wane emocjonalnie, wskazując jednocześnie natężenie emocji zawartych w tek-
ście, jest AFINN. Słownik ten przypisuje słowom wartości na skali od –5 do –1 
(negatywne emocje) do 1 do 5 (pozytywne emocje).

3  Por. wykorzystanie słowników opartych na relacjach synonimii do budowy reguł kodowa-
nia półautomatycznego (Tomanek 2014).
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Ad 4. Klasyfikacja tematyczna tekstów oraz ocena sentymentu. Współcze-
śnie słowniki określają zarówno typ, jak i poziom natężenia emocji, wskazując 
dodatkowo obszar tematyczny, którego emocje dotyczą. Coraz trafniej identy-
fikowane są więc obiekty, których emocje dotyczą. Ten ostatni cel jest osiągany 
dzięki:

a) rozpoznaniu ontologii analizowanego tekstu (Grassi i in. 2011: 480–489; 
Cambria i in. 2013: 41–53),

b) analizie tematyki wypowiedzi,
c) identyfikacji kontekstu występowania słów niosących emocje, 
d) określeniu relacji semantycznych oraz syntaktycznych zachodzących po-

między słowami kluczowymi a słowami bliskimi im znaczeniowo.
Istnieje wiele różnorodnych słowników wykorzystywanych w analizie sen-

tymentu. Na potrzeby tego opracowania wyróżnię ich dwa podstawowe typy. 
Pierwszy obejmuje słowniki tematyczne, które między innymi pozwalają identy-
fikować emocje. Analiza sentymentu nie jest jedynym ani też głównym zadaniem, 
dla którego słowniki te zostały stworzone. Drugi typ słowników to narzędzia słu-
żące tylko i wyłącznie zadaniom SA. W tab. 1 podaję nazwy słowników, które zo-
staną omówione w dalszej części tekstu. Wszystkie wymienione słowniki istnie-
ją w wersjach elektronicznych i mogą – zazwyczaj po niewielkich modyfikacjach 
– być stosowane przez oprogramowania wspierające KADJ.

Tabela 1. Dwie kategorie słowników wspierających analizę sentymentu

Słowniki tematyczne zawierające 
kategorie identyfikujące emocje

Słowniki przeznaczone do
analizy sentymentu

1. Harvard IV Dictionary
2. LIWC
3. LASWELL Values Dictionary
4. RID
5. General Inquirer

1. WordStat Sentiment
2. SentiWordNet
3. AFINN
4. Loughran & McDonald Financial 

Sentiment Dictionary
5. Lexicoder Sentiment Dictionary (LSD)

Źródło: opracowanie własne.

Słowniki tematyczne zawierające kategorie identyfikujące emocje 

1. Harvard IV Dictionary (H4D) 

Słownik H4D zbudowany jest ze 105 kategorii (83 to kategorie unikalne, 
pozostałe 22 zawierają kombinacje słów zaczerpniętych z kategorii unikal-
nych), wśród których istnieją dwa generalne zbiory zawierające słowa identyfi-
kujące emocje (emocje pozytywne, emocje negatywne). Idea leżąca u podstaw 
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klasyfikacji słów w ramach H4D to skala Osgooda (Osgood, Snider 1969). Słow-
nik ten bierze pod uwagę kontekstową zmienność znaczeń słów. Oznacza to, 
że jedno słowo może mieć więcej niż jedno znaczenie. Dla przykładu słowo 
„uroczystość” kwalifikowane jest do takich kategorii, jak: pozytywne emocje, 
przynależność-afiliacja, aktywność, rytuał. H4D uwzględnia również dodat-
kowe kategorie. Pozwalają one na identyfikację słów kluczowych związanych 
z takimi emocjami, jak: podniecenie, popęd, uczucie, przyjemność, zmartwie-
nie, gniew.

Tabela 2. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku H4D

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 1045

Emocje negatywne 1160

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.wjh.harvard.edu
/~inquirer/homecat.htm.

Słownik dostępny jest w dwóch wersjach językowych: angielska, francuska. 
Format słownika pozwala na zastosowanie go bez modyfikacji w takich rozwiąza-
niach CAQDAS, jak: General Inquirer, Protan, TextQuest, WordStat.

2. LIWC (LInguistic Word Count) 

Słownik Jamesa W. Pennebakera pozwala na analizę częstości, z jaką sło-
wa używane są w tekstach. Narzędzie to klasyfikuje wypowiedzi w ramach 70 
różnych kategorii, takich jak emocje i procesy (percepcyjne, społeczne, bio-
logiczne). LIWC porównuje częstotliwości słów w analizowanym materiale 
do częstotliwości użycia tych słów w danym języku. Inne zadanie, które reali-
zuje LIWC, to hierarchiczna organizacja kategorii zidentyfikowanych w tekście. 
Przykładowo wszystkie zaimki są zawarte w nadrzędnej kategorii słów funk-
cyjnych. Z kolei osobiste zainteresowania ludzi to kategoria obejmująca użycia 
słów kontekstowo zależnych, w takich obszarach życia, jak: praca, czas wolny, 
dom, religia.

Tabela 3. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku LIWC

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 406

Emocje negatywne 499

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.liwc.net/.
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LIWC jest dostępny w następujących językach: angielski, niemiecki, hiszpań-
ski, włoski, koreański, polski. Słownik bez większych zmian współpracuje z takimi 
narzędziami, jak: LIWC, TextQuest, WordStat.

3. Laswell Value Dictionary (LVD) 

Metoda klasyfikacyjna Harolda Lasswella została opracowana w formie 
słownikowej w książce Dynamic of Culture (Namenwirth, Weber 1987). Słownik 
klasyfikuje wypowiedzi w ramach czterech podstawowych kategorii związanych 
z wartościami: władza, uczciwość, szacunek, przynależność oraz czterech kate-
gorii związanych z ideą dobrobytu/opieki społecznej: bogactwo, pomyślność, 
oświecenie, umiejętności. W ramach każdej kategorii istnieją subkategorie do-
datkowo grupujące słowa dla wyróżnionych w słowniku typów wartości: zyski, 
straty, uczestnicy, dokonania, miejsca. Autorzy słownika skategoryzowali słowa 
w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że jedno słowo bez względu na znaczenia, 
jakie może posiadać w różnych kontekstach, przypisane jest do jednej kategorii 
słownikowej.

LVD zawiera pięć kategorii użytecznych w analizach SA: (1) kategoria o na-
zwie pozytywne uczucia zawiera listę słów identyfikujących takie stany emocjo-
nalne, jak: akceptacja, uznanie, wsparcie emocjonalne itp.; (2) negatywne emocje 
obejmują słowa oznaczające: płacz, przerażenie, wstręt, złośliwość; (3) kategoria 
NIE składa się ze zbioru reguł syntaktycznych, które pozwalają na klasyfikację wy-
powiedzi poprzez zastosowanie logiki: negacja + słowo identyfikujące emocje; 
(4) czwarta kategoria identyfikuje wypowiedzi związane z poczuciem pewności 
(w tej kategorii wyróżniono dwa wymiary: pewność, stałość); (5) ostatnia kate-
goria oznaczona słowem JEŻELI odnosi się do takich stanów emocjonalnych, jak: 
niepewność, wątpliwość, niejasność.

Tabela 4. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku LVD

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 126

Emocje negatywne 193

NIE 25

PEWNOŚĆ 175

JEŻELI 132

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.wjh.harvard.
edu/~inquirer/homecat.htm.
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Słownik jest dostępny w języku angielskim w formacie współpracującym bez 
większych zmian z następującymi narzędziami: General Inquirer, Protan, Word-
Stat, TextQuest.

4. RID (Regressive Imagery Dictionary) 

RID zawiera ponad 3200 słów przypisanych do trzech głównych kategorii. 
Są to: (1) pierwotne procesy poznawcze (29 subkategorii); (2) wtórne procesy po-
znawcze (7 subkategorii) i (3) emocje (7 subkategorii). Słownik Martindale’a służy 
do identyfikacji schematów myślenia, których reprezentacją są rodzaje słów uży-
wanych w wypowiedzi. Dwa modele myślenia, które identyfikuje w tekstach RID, 
to: (1) myślenie koncepcyjne i (2) myślenie pierwotne. Ten pierwszy model cha-
rakteryzuje myślenie: abstrakcyjne, logiczne, zorientowane na obiekty świata nas 
otaczającego i zorientowane na rozwiązywanie problemów. Myślenie pierwotne 
jest skojarzeniowe, konkretne i niekoniecznie związane z otaczającą nas rzeczy-
wistością. Analiza z zastosowaniem RID stosowana jest na przykład do charak-
terystyki profilu autora tekstu ze względu na wyróżnione w słowniku kategorie.

Tabela 5. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku RID

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 70

Niepokój 49

Smutek 75

Uczuciowość 65

Agresja 222

Zachowania ekspresyjne 52

Chwała 76

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://provalisrese-
arch.com/.

Słownik współpracuje z takimi narzędziami, jak: Protan, WordStat, Text-
Quest i jest dostępny w następujących wersjach językowych: angielska, francu-
ska, portugalska, szwedzka, niemiecka, łacińska, węgierska, rosyjska (w trakcie 
przygotowania), polska (w przygotowaniu)4.

4  Nad tłumaczeniem słownika pracują badacze w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (dr Annamaria Orla-Bukowska, dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek).
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5. General Inquirer (GI) 

Słownik GI łączy w sobie kategorie i słowa zaczerpnięte z czterech źródeł, 
a są nimi: (1) Harvard IV-4 Dictionary; (2) Lasswell Value Dictionary; (3) katego-
rie autorstwa Rogera Hurwitza (autor słownika GI); (4) kategorie jednoznacz-
nie klasyfikujące słowa – tzw. markery. GI rozpoznaje i kwalifikuje słowa, biorąc 
pod uwagę zmienność ich znaczeń w różnych kontekstach. Dla przykładu słowo 
„race” klasyfikowane jest inaczej wtedy, gdy oznacza wyścig, inaczej kiedy odno-
si się do grupy ludzi o wspólnym pochodzeniu, a jeszcze inaczej, kiedy jest użyte 
w sformułowaniu idiomatycznym „rat race”.

Tabela 6. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku GI

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 1915

Emocje negatywne 2291

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.wjh.harvard.
edu/~inquirer/.

GI jest dostępny w języku angielskim. Narzędzia GI (słownik, oprogramowanie) 
dostępne są on-line oraz, po wcześniejszym kontakcie z autorami, jako oprogramo-
wanie możliwe do zainstalowania na komputerach osobistych i działające off-line5.

Słowniki przeznaczone do prowadzenia analizy sentymentu 

1. WordStat Sentiment Dictionary (WSSD) 

WSSD, podobnie jak GI, jest słownikiem łączącym kilka istniejących rozwią-
zań w ramach SA. Autorzy WSSD wykorzystali słowa identyfikujące emocje w na-
stępujących słownikach: (1) Harvard IV Dictionary; (2) RID; (3) LIWC. WordStat 
Sentiment został rozwinięty poprzez dodanie: synonimów, wyrazów pokrewnych 
oraz odmian słów kwalifikowanych w ramach (1)–(3). Finalna wersja zawiera trzy 
kategorie słów: emocjonalnie pozytywne, emocjonalnie negatywne, negacje. 
Ostatnia z kategorii wspiera kontekstową analizę słów kluczowych poprzez dwa 
typy reguł językowych zastosowanych w słowniku.

1. Słowa negatywne są identyfikowane jako:
a) słowa negatywne niepoprzedzone negacją (nie, nigdy) w odległości 

trzech słów w tym samym zdaniu,

5  www.wjh.harvard.edu/~inquirer/server_blognote.html.
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b) słowa pozytywne poprzedzone negacją w odległości trzech słów w tym 
samym zdaniu;

2. Słowa pozytywne są identyfikowane jako:
a) słowa negatywne poprzedzone negacją w odległości trzech słów w tym 

samym zdaniu,
b) słowa pozytywne niepoprzedzone negacją w odległości trzech słów 

w tym samym zdaniu.

Tabela 7. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku WSSD

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 4733

Emocje negatywne 2428

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://provalisre-
search.com/.

WSSD jest ogólnodostępny, a jego format pozwala na edycję zawartości 
słownika, co umożliwia stosowanie go w dowolnym środowisku CAQDAS. Sto-
sowany w ramach programu WordStat umożliwia samodzielne budowanie reguł 
syntaktycznych. WSSD jest dostępny w języku angielskim.

2. SentiWordNet (SWN) 

SWN wyróżnia się wśród słowników służących do analizy sentymentu 
dwiema cechami. Po pierwsze klasyfikacja oprócz dwóch kategorii opisujących 
emocje uwzględnia klasę słów niebędących wyrazem opinii (słowa „obiektyw-
ne” – Esuli, Sebastiani 2006). Po drugie budowa SWN opierała się na wykorzy-
staniu systemu uczącego się z nauczycielem. Efekt tego podejścia to: niejedno-
znaczne przyporządkowanie słów, możliwość analizy kontekstu występowania 
słowa, ale przede wszystkim ocena i przypisanie poziomu prawdopodobień-
stwa, z jakim dane słowo niesie pozytywne lub negatywne emocje (Esuli, Se-
bastiani 2006). 

Tabela 8. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku SWN

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 11 067

Emocje negatywne 12 080

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://sentiwordnet.
isti.cnr.it/.
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SWN jest jednym z największych słowników (117 659 wyrazów) dostępnym 
w ramach creative commons6. Wykorzystywany jest nie tylko w ramach SA, ale 
także do automatycznych streszczeń, w automatycznych tłumaczeniach, auto-
matycznej klasyfikacji tekstów. Słownik dostępny jest w językach: angielskim, 
polskim (w przygotowaniu)7.

3. AFINN 

AFINN to wyjątkowe dla analizy SA narzędzie. Słownik ten nie tylko klasyfi-
kuje wyrazy do dwóch kategorii (emocjonalnie pozytywne, emocjonalnie nega-
tywne), ale każdemu słowu przypisuje natężenie emocji (sentiment strength), lub 
siłę emocji, jaką potencjalnie może to słowo wywołać. W ramach wskazanych 
dwóch klas mamy zatem pięć zbiorów, w których znajdują się słowa o różnym 
natężeniu emocjonalnym (od –1 do –5 i od 1 do 5). AFINN stosowany był w ana-
lizach postów na twitterze, a także w analizach mikroblogów (Nielsen 2011).

Tabela 9. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku AFINN

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 878

Emocje negatywne 1 598

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www2.imm.dtu.dk/
pubdb/views/publication_details.php?id=6010.

Format słownika pozwala na edycję jego treści, co umożliwia stosowa-
nie tego rozwiązania w dowolnym środowisku CAQDAS. Słownik dostępny jest 
w języku angielskim, a w trakcie przygotowań jest wersja polska słownika8.

4. Loughran & McDonald Financial Sentiment Dictionary (L&M) 

Słownik L&M różni się od dotychczas omawianych narzędzi klasyfikacyj-
nych zarówno sposobem, w jaki został zbudowany, jak i obszarem, którego 
dotyczy. Loughran i Macdonald zauważyli, że słowniki budowane w ramach 

6  CC to międzynarodowa organizacja, która wspiera darmowe dzielenie się twórczością, współ-
pracę i innowacje dzięki popularyzacji otwartych rozwiązań prawnych: http://creativecommons.pl/.

7  Nad tłumaczeniem słownika pracują badacze w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (dr Annamaria Orla-Bukowska, dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek).

8  Nad tłumaczeniem słownika pracują badacze w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (dr Annamaria Orla-Bukowska, dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek).
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różnych dyscyplin dokonują błędnych klasyfikacji wypowiedzi i tekstów z ob-
szaru ekonomii i finansów. W szczególności słownik harwardzki (H4D) w 75% 
przypadków jako negatywne klasyfikuje słowa, które w obszarze ekonomii 
nie są za takie uznawane (Loughran, McDonald 2010). Ze swoich obserwacji 
autorzy wyciągnęli wnioski, konstruując słownik tematyczny, który z więk-
szą trafnością klasyfikuje słowa niosące różne ładunki emocjonalne w ob-
szarze ekonomii.

Tabela 10. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku L&M

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 353

Emocje negatywne 2337

Słowa wyrażające niepewność 285

Słowa wzmacniające siłę przekazu (mocne) 19

Słowa wzmacniające siłę przekazu (słabe) 27

Słowa kontekstowo zależne 731

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www3.nd.edu/~mcdo-
nald/Word_Lists.html.

Format słownika pozwala na stosowanie go w dowolnym środowisku 
CAQDAS. W jednej z wersji L&M jest przystosowany do użycia w programie 
WordStat. L&M jest dostępny w języku angielskim.

5. Lexicoder Sentiment Dictionary (LSD)  

LSD (Sevenans, Soroka 2013) integruje kilka istniejących w obszarze SA 
rozwiązań. Składa się mianowicie ze słów zaczerpniętych z następujących słow-
ników: (1) harwardzkiego (H4D); (2) Thesaurus Rogeta (Roget 2011); (3) Mar-
tindale’a (RID). LSD powstał na bazie analiz: kampanii wyborczych, wiadomości 
telewizyjnych, artykułów prasowych dotyczących polityki publicznej. Słownik 
przeszedł fazę ewaluacji, w której wyniki automatycznego kodowania 900 ar-
tykułów porównane były z kodowaniem wykonanym przez badaczy. Autorzy 
przekonują o wyższej jakości kodowania (kodowanie bliższe nawykom ludzkich 
koderów), jaką uzyskuje LSD w porównaniu do innych automatycznych metod 
klasyfikacji dostępnych w obszarze SA (Young, Soroka 2012).
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Tabela 11. Liczba słów w wybranych kategoriach w słowniku LSD

Kategoria Liczba słów w kategorii

Emocje pozytywne 1709

Emocje negatywne 2858

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.lexicoder.com/.

LSD jest przystosowany do pracy z oprogramowaniem, w ramach którego 
został zbudowany (Lexicoder). Jednocześnie jest to słownik otwarty na prace 
edycyjne, dlatego też może być stosowany w dowolnym środowisku CAQDAS.

Analiza sentymentu i CAQDAS 

Wśród dostępnych narzędzi wspierających SA można wyróżnić trzy typy: 
1) platformy internetowe świadczące usługi związane z analizą treści (np. 

https://sentimentalytics.com, http://sentione.pl/, http://simplymeasured.com/),
2) narzędzia, które umożliwiają wykonanie analizy sentymentu dzięki wbu-

dowanym słownikom, 
3) tak zwana piąta generacja CAQDAS9, czyli środowiska pozwalające na po-

sługiwanie się słownikami klasyfikacyjnymi, ale też pozwalające na samodzielne 
projektowanie metod i algorytmów wykorzystujących słowniki analityczne.

Charakteryzując słowniki wykorzystywane w analizach SA, podawałem przy-
kłady narzędzi drugiego i trzeciego typu. Więcej informacji o darmowych progra-
mach do analiz sentymentu znaleźć można na blogu http://blog.mashape.com10.

Podsumowanie 

Analiza sentymentu traktowana jako metoda automatycznej lub półautoma-
tycznej analizy wypowiedzi jest powszechnie stosowana w wielu obszarach nauk 
społecznych i nauk o kulturze. Słowniki do analiz SA są często wbudowane zarów-
no w darmowych, jak i komercyjnych CAQDAS. Różnią się od siebie liczbą słów, 
sposobem, w jaki są przygotowane dla użytkownika oraz poziomem zaawanso-
wania analiz, które mogą wykonywać. W tab. 12 zamieszczam podsumowanie 
charakterystyk omawianych w tym artykule słowników.

  9  Por. Tomanek (2014).
10  http://blog.mashape.com/post/48757031167/list-of-20-sentiment-analysis-apis.
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Tabela 12. Porównanie słowników wspierających analizę sentymentu

Kryterium

Słownik

Liczba słów 
identyfikujących 

emocje

Słowa w formie 
rdzeni

Stopniowanie 
przymiotników

Darmowy 
dostęp

Harvard IV Dictionary 2 205 – – Tak

LIWC 905 – /* – Nie

LASWELL 651 – – Tak

RID 539   Tak

General Inquirer 4 206 – / – / Tak

WordStat Sentiment 7 161   Tak

SentiWordNet 23 147  – Tak

AFINN 2 476 –  Tak

Loughran & McDonald 3 752 –  Tak

Lexicoder 4 567 – – Tak

* Symbole –/oznaczają, że dane rozwiązanie jest częściowo wdrożone/dostępne.

Źródło: opracowanie własne.

Wybór słownika do analizy sentymentu jest decyzją wymagającą wzięcia 
pod uwagę kilku kryteriów. Poza wskazanymi w tab. 12 są to:

1) ogólna ocena trafności klasyfikacji (Thelwall i in. 2010),
2) ocena trafności klasyfikacji w ramach danego obszaru tematycznego 

(Loughran, McDonald 2010),
3) istnienie ewaluacji procesu adaptacji językowej słownika.
Korzystanie ze słowników klasyfikacyjnych jest gwarantem transparentno-

ści wyników i metod stosowanych w analizach treści, a możliwość oceny błędu 
klasyfikacji uznać należy za silną stronę analiz tekstowych (Hopkins, King 2010) 
stosujących słowniki klasyfikacyjne. Problematyczne w SA jest konstruowanie 
słowników i reguł słownikowych trafnie identyfikujących poszukiwanych przez 
analityka wypowiedzi (Tomanek 2014).
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Sentiment Analysis: History and Development  
of the Method within CAQDAS

Summary. Sentiment analysis (SA) is one of those areas of text analysis, the development of 
which is strongly associated with the development of CAQDAS. There are several different meth-
ods of opinion analysis and sentiment analyzes. One of them is the dictionary analysis (Diction-
ary-based Approach). There are many different dictionaries to support automatic text analysis 
and sentiment analysis. The article goal is to describe the popular solutions used by analysts and 
researchers involved in the sentiment analysis. The text describes the development of SA within 
CAQDAS solutions. The development is associated with: the construction of more and more ca-
pacious in a word dictionaries, embedding in dictionaries syntactic rules, taking into account the 
context of words that identify the occurrence of emotions and the assessment of the strength 
and the ability to assign emotional charge contained in the text. Text compares available solutions 
understood as dictionary classifiers.

Keywords: qualitative data analysis, sentiment analysis, opinion mining, content analy-
sis, Text Mining, coding techniques, sentiment analysis dictionary, natural language processing, 
CAQDAS.
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Jak nauczyć metodę samodzielności?  
O „uczących się metodach” analizy treści 

Streszczenie. Systemy uczące się najpowszechniej stosowane są w analizach danych ilościo-
wych (quantitative data analysis – QUAN). Rzadko się jeszcze zdarza, aby sięgali po nie bada-
cze i analitycy zajmujący się danymi jakościowymi (qualitative data analysis – QUAL). Tymczasem 
rozwiązania z zakresu machine learning, osiągnięcia z obszaru natural language processing, za-
awansowane statystyczne systemy uczące się mogą być stosowane w analizach danych teksto-
wych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sposobu działania i stosowania metod uczących 
się (MUS). Opisane zostały podstawowe, dostępne w wybranych programach CAQDAS (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem programu Qualrus), techniki wspierające opracowanie materiałów tek-
stowych. Charakterystyka ta dotyczy automatycznych i półautomatycznych metod kodowania. 
Podano także przykład zastosowania systemów uczących się do analiz tekstowych (transkrypcji 
z wywiadów FGI). Wskazano możliwości rozwoju metod uczących się. W podsumowaniu zapre-
zentowane zostały trudności związane ze stosowaniem omawianych metod.

Słowa kluczowe: systemy uczące się, Text Mining, kodowanie, kodowanie automatyczne, 
kodowanie półautomatyczne, strategie kodowania, analiza treści, system ekspercki, referencyj-
na teoria znaczenia, machine learning, natural language processing, NLP, CAQDAS, Qualrus, QDA 
Miner.

Wprowadzenie 

Analityk danych jakościowych staje współcześnie przed wieloma dylema-
tami. Jedne z nich dotyczą wyboru obszaru, do stosowania i testowania roz-
wiązań analitycznych (blogi, transkrypcje wywiadów indywidualnych lub wy-
wiadów grupowych, prasa, Internet), drugie związane są z decyzją o zakresie 
danych branych pod uwagę. Jeszcze inny dylemat towarzyszy ambicji do roz-
wijania technik analitycznych. Takim obszarem, w którym obserwowany jest 
szybki rozwój technik QUAL, jest kodowanie materiałów tekstowych. Wśród 
dostępnych na rynku istnieją takie rozwiązania CAQDAS, które dysponują al-
gorytmami potrafiącymi kodować dane tekstowe automatycznie. Niektóre 
z tych technik kodowania działają niczym czarne skrzynki. Analityk nie zna ich 
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budowy, ani sposobu, w jaki przetwarzają one dane. Co prawda oprogramo-
wanie takie pozwala np.: zdefiniować jednostkę analizy; określić słowa kluczo-
we; wskazać fragment tekstu, wykorzystywany jako wzorzec do kodowania 
(por. QDA Miner), ale nie daje to pełnej wiedzy o sposobie działania techniki 
analitycznej. Istnieją jednak rozwiązania CAQDAS, które oferują transparent-
ne metody i techniki wspierające pracę z kodowaniem tekstów. Taka sytuacja 
oznacza, dla analityka, możliwość nie tylko zapoznania się z definicją algoryt-
mu, ale także jego modyfikację. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w któ-
rej oprogramowanie niesie ze sobą możliwość samodzielnego budowania sys-
temów uczących się kodowania tekstów (por. Qualrus). Daje to wiele nowych 
możliwości rozwoju metodologii analiz jakościowych. CAQDAS, które pozwa-
la projektować metody i algorytmy, to niemal „nieograniczone” środowisko 
dla wyobraźni analityka. Omawiane tutaj rozwiązania – rozwijając propozycję 
Jakuba Niedbalskiego (Niedbalski 2013: 153–166) – można nazwać piątą gene-
racją CAQDAS. Ten nowy etap ewolucji oprogramowania wspierającego analizy 
danych jakościowych posiada jeszcze jedną istotną cechę. Spełnia mianowicie 
istotne – z punktu widzenia poznania naukowego – kryterium transparentności 
metodologicznej w analizach jakościowych.

W niniejszym artykule zaprezentuję sposób, w jaki można wykorzystać 
otwarte środowisko analityczne do budowy systemów uczących się kodowania. 
Zacznę od syntetycznego opisu systemów uczących się. Pokażę możliwości zwią-
zane z budową takiego systemu, wykorzystując możliwości, jakie daje w tym za-
kresie program Qualrus. Na zakończenie zaproponuję kilka sposobów rozwijania 
metod uczących się i dodam refleksję związaną z ograniczeniami charakteryzo-
wanego tu podejścia.

Słowo o popularności systemów uczących się 

Wzrost mocy obliczeniowej komputerów osobistych oraz pojemności ich pa-
mięci stworzył w ostatnich latach możliwości zarówno gromadzenia olbrzymich 
ilości informacji, jak i ich przetwarzania. W konsekwencji obserwujemy szybki 
rozwój różnorodnych algorytmicznych metod odkrywania wiedzy ukrytej w da-
nych. Ich liczba jest tak ogromna, że opis szczegółowych rozwiązań wymagał-
by opracowania encyklopedycznego. Dla uproszczenia na ilustr. 1 pokazuję kla-
sy tych rozwiązań. Zaledwie kilka z nich zostanie omówionych w dalszej części 
artykułu.

Metody uczące się są powszechnie stosowane w bardzo wielu dziedzinach: 
od badań medycznych do przewidywania kursów giełdowych, od przemysłu 
do gier komputerowych. Oto kilka ich najczęstszych zastosowań:
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Ilustr. 1. Obszary, z których korzystają i w których wykorzystywane są metody uczące się

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Duch (1997); Bolc, Cytowski (1989, 1991); 
Cichosz (2000)

a) przetwarzanie języka naturalnego: tłumaczenie, odkrywanie wiedzy 
w wypowiedziach (Demski 2011), systemy dokonujące automatycznych stresz-
czeń, ocena stopnia przystępności lub złożoności tekstu – fog index (Gunning 
1952),

b) systemy eksperckie: doradztwo, systemy rekomendacji – recommender 
systems (Jannach i in. 2010; Ricci i in. 2011),

c) rozwiązywanie zadań i gry logiczne: logistyka, planowanie, prognostycz-
ne zadania w ramach ekonomii, szachy (systemy uczące gry w szachy poprzez do-
stosowanie poziomu złożoności zadania do umiejętności gracza, systemy uczące 
się stylu gry przeciwnika w szachy, por. pojedynek Garri Kasparowa z Deep Blue 
(Pandolfini 1997)),

d) rozpoznawanie obrazów: rozpoznawanie sylwetek i twarzy, rozpoznawa-
nie obiektów w ruchu, rozpoznawanie tekstów w obrazach i rozpoznawanie pi-
sma ręcznego (OCR – Optical Character Recognition), diagnostyka medyczna (Ta-
deusiewicz, Korohoda 1997) i inżynieryjna, rozpoznawanie obrazów graficznych, 
rozpoznawanie obrazów dźwiękowych i mowy – voice mining (Manning, Ragha-
van, Schutze 2008),

e) optymalizacja wieloetapowych systemów decyzyjnych: budowa proce-
sów optymalizujących jakość produkcji/zarządzania (Murty 2010),

f) sterowanie i robotyka: nawigacja, kierowanie pojazdem, sterowanie pro-
cesami produkcji (Kost, Łebkowski, Węsierski 2013),

g) inżynieria oprogramowania: budowa testów walidacyjnych oprogramo-
wania, budowa inteligentnych interfejsów (Sacha 2010).
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W większości obszarów, w których stosowane są MUS, ogólny model ucze-
nia się wygląda podobnie choć istnieją różne wariacje tego schematu. Powszech-
nie stosowane są trzy uogólnienia procesu uczenia się. W ramach tych rozwiązań 
uczenie odbywa się:

a) z nauczycielem1 (uczenie nadzorowane – to proces, w którym poza dany-
mi zastanymi wykorzystywane są dodatkowe informacje uczące, np. podpowie-
dzi o zależnościach między tematem wypowiedzi a słowami charakterystycznymi 
dla danego tematu, wykorzystanie słowników klasyfikacyjnych itp.),

b) z krytykiem (uczenie kontrolowane – w tym procesie wykorzystywana 
jest tylko informacja o tym, jaki jest cel analizy, bez dodatkowych podpowiedzi 
od nauczyciela, np. informacja o trafności grupowania wypowiedzi tekstowych 
bez podpowiedzi o słowach kluczowych),

c) bez nadzorowania (takim procesem jest na przykład klasyfikacja wypo-
wiedzi ze względu na ich podobieństwo, które może spełniać różnorodne kryte-
ria takie, jak: długość ciągu tekstowego, podobieństwo semantyczne, podobień-
stwo profilu autora tekstu itp.).

Powyżej wspomniane zostały przykładowe obszary, w których stosowane 
są systemy uczące się. Przejdę teraz do pytania o obszary, w których system 
uczący się wspiera analityka w pracy z danymi tekstowymi. Oto kilka zastosowań 
MUS w pracy z tekstami:

a) rozpoznawanie metod argumentacji,
b) diagnoza sekwencji wypowiedzi prowadzących do napięć i konfliktów 

podczas FGI,
c) identyfikacja wypowiedzi tekstowych nacechowanych emocjonalnie 

i wywołujących emocje,
d) rozpoznawanie typowych sekwencji wypowiedzi w wywiadach IDI,
e) analiza schematów poznawczych w komentarzach oceniających,
f) identyfikacja problemów drażliwych w wywiadach FGI,
g) identyfikacja strategii radzenia sobie w sytuacjach codziennych,
h) klasyfikacja dużych zbiorów artykułów prasowych w oparciu o schematy 

kodowania,
i) diagnostyka specyfiki wypowiedzi zwiększających popularność postów 

na forach dyskusyjnych,
j) identyfikacja liderów opinii, szarych eminencji i grup opiniotwórczych 

na forach internetowych,
k) rozwój tematycznych słowników analitycznych w oparciu o reguły leksy-

kalne (por. artykuł w tym tomie o metodzie budowy słownika klasyfikacyjnego 
(Tomanek 2014c).

1  W szczególności są to statystyczne metody analizy danych. Znajdują one również zastoso-
wanie w analizie danych tekstowych (por. Lula 2005; Kornacki, Ćwik 2005).
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Po zarysowaniu obszarów tematycznych, w których wykorzystuje się MUS, war-
to zadać następujące pytania: Jak zbudowane są automatyczne i półautomatyczne 
metody analizy treści? Jak zastosować takie metody w analizie tekstów? Jak rozwi-
jać i doskonalić metodę uczącą się? Jak interpretować wyniki uzyskane za pomocą 
MUS? Jakie są ograniczenia metod uczących się stosowanych w analizach treści?

System samouczący się w środowisku CAQDAS (Qualrus) 

Skupię się teraz na opisie systemów uczących się, dostępnych w środowisku 
Qualrus. W oprogramowaniu tym pełnią one rolę tak zwanych „inteligentnych stra-
tegii kodowania” (ISK) materiału tekstowego. Ich zadaniem jest sugerowanie kodów, 
jakie mogą być stosowane dla niezakodowanego jeszcze tekstu lub zbioru tekstów. 
Sugestie te opierają się na różnych ideach metodologicznych i różnych rozwiązaniach 
praktycznych mających odzwierciedlać te idee. Wbudowane w Qualrusie algorytmy:

a) analizują logikę budowy tekstu,
b) szukają semantycznych zależności pomiędzy słowami i frazami występu-

jącymi w tekście,
c) odkrywają semantyczne zależności pomiędzy kodami użytymi wobec 

tych samych fragmentów tekstów,
d) odkrywają statystyczne zależności pomiędzy częściami mowy występują-

cymi w tekście,
e) identyfikują statystyczne zależności pomiędzy kodami zastosowanymi 

do wcześniejszych partii tekstu (uczenie z zakodowanych już partii tekstu).
Wykorzystując ISK, Qualrus pozostawia analitykowi decyzję pomiędzy: za-

stosowaniem sugestii, jaką proponuje algorytm (automatyczne kodowaniem tek-
stu), a możliwością samodzielnej konstrukcji modelu kodującego (budowa meto-
dy uczącej się).

Zadania, które wykonują algorytmy Qualrusa, opierają się – jak już wspo-
mniałem – na rozwiązaniach zaczerpniętych z systemów uczących się. W Qualru-
sie systemy te noszą następujące nazwy:

1) mini-systemy eksperckie,
2) uczenie maszynowe,
3) odkrywanie podobieństw obserwacji,
4) reguły semantyczne i asocjacyjne,
5) analiza NLP.
Metodom tym poświęcę teraz więcej uwagi. Podam przykłady ich zastoso-

wania oraz wskażę wyniki, jakie przynosi ich zastosowanie. Na końcu wspomnę 
o ograniczeniach związanych ze stosowaniem tych metod w analizie wypowiedzi 
zapisanych w języku polskim.

Jak nauczyć metodę samodzielności?
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Ad 1) Mini-systemy eksperckie 

Systemy eksperckie to metody, które wykonują złożone zadania analitycz-
ne, specyficzne dla ekspertów w danej dziedzinie (Hayes-Roth, Waterman, Lenat 
1983; Hess, Chen 2005). W analizie treści systemy te mają za zadanie odkrywanie 
wzorów w wypowiedziach, zbiorach tekstów.

Wyobraźmy sobie proste zadanie, jakie można postawić przed systemem 
eksperckim. Niech zadanie to polega na znalezieniu jakiegoś rodzaju zależności. 
Stosunkowo prostą regułę określającą sposób szukania zależności możemy zdefi-
niować tak: „Jeżeli X to Y” (Hayes-Roth, Waterman, Lenat 1983). Bardziej złożona 
reguła może wyglądać następująco: „Jeżeli N to M lub L”. Zasady tego rodzaju 
mogą odwoływać się i czerpać z:

a) najprostszych modeli logicznych w rodzaju sylogizmów Arystotelesa,
b) złożonych systemów logiki w rodzaju logik modalnych (Haack 1997; Wo-

leński 1996).
Bez względu na poziom złożoności reguły mogą być efektywne, nawet jeśli 

MUS, która je wykorzystuje, uwzględnia więcej niż jedną zależność postaci: „Je-
żeli X to Y” lub „Jeżeli N to M lub L”. Spójrzmy na kilka przykładów zastosowanych 
takich reguł do zadania związanego z analizą treści. Reguły prezentowane będą 
poniżej od najprostszej do najbardziej złożonej.

Przykład zadania, w którym stosowany jest system ekspercki, to zadanie 
klasyfikacyjne. Przed systemem eksperckim możemy postawić następujący pro-
blem: jak klasyfikować reakcje werbalne uczestników wywiadu grupowego w sy-
tuacji, w której moderator kieruje w ich stronę komunikat w formie zwierzenia. 
Analiza dla tak postawionego problemu opiera się na:

a) zbudowaniu modelu, który kodował będzie w transkrypcji FGI: 
a. zwierzenia moderatora,
b. reakcje uczestników wywiadu,

b) odkryciu zależności przyczynowo-skutkowej zachodzącej pomiędzy ko-
munikatem moderatora i reakcjami uczestnika wywiadu,

c) sklasyfikowaniu reakcji werbalnych przez system uczący się.
Wyobraźmy sobie i zdefiniujmy reguły, za pomocą których system ekspercki 

będzie poszukiwał rozwiązań dla postawionego powyżej zadania.
Reguła 1: najprostsza z reguł szuka odpowiedzi na następujące pytanie: Czy 

po komunikacie moderatora wystąpiła jakakolwiek werbalna reakcja uczestni-
ków FGI?

Taka reguła zwróci informację w postaci 0–1 dla każdego wystąpienia ko-
munikatu moderatora i sytuacji, w której zidentyfikowana zostanie jakakolwiek 
werbalna reakcja. Odwołując się do naszego zadania, zastosowanie reguły 1 
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da nam odpowiedź informującą, czy po zakomunikowaniu przez moderatora 
informacji w formie zwierzenia uczestnicy FGI zareagowali werbalnie na taką 
wypowiedź2. 

Ogólne pytanie, dla którego konstruowana jest reguła 1, brzmi: Czy po okre-
ślonym komunikacje „K” wystąpiła reakcja „R”?

Reguła 2: trochę bardziej złożona reguła szuka odpowiedzi na następujące 
pytanie: Czy po komunikacie moderatora wystąpiła określona (już nie jakakol-
wiek) reakcja uczestników FGI (np. reakcja emocjonalna)? 

Taka reguła zwróci informację w postaci 0–1, ale dla określonej werbalnej re-
akcji. W naszym zadaniu zastosowanie reguły 2 zwróci informację odpowiadającą 
na pytanie, czy po zakomunikowaniu przez moderatora zwierzenia uczestnicy fo-
cusa zareagowali emocjonalnie3.

Reguła 2 przynosi odpowiedź na pytanie: Czy po określonym komunikacie 
„Kn” wystąpiła określona reakcja „Rn”.

Reguła 3: bardziej złożona reguła udzieli odpowiedzi na pytanie: Czy po ko-
munikacie moderatora wystąpiła określona (już nie jakakolwiek) reakcja emocjo-
nalna i czy reakcja ta miała określoną (już nie jakąkolwiek) siłę?4

Taka reguła dostarczy wiedzy o sile emocjonalnej określonej reakcji, która 
wystąpiła po komunikacie (zwierzeniu) moderatora. 

Reguła 3 da odpowiedź na pytanie: Czy po określonym komunikacie „Kn” wy-
stąpiła określona reakcja „Rni” o sile „Si”.

Jak podkreślałem wcześniej, zarówno proste, jak i zaawansowane reguły 
mogą być bardzo efektywne. Natomiast trafność ich wyszukiwania (do pewne-
go stopnia5) rośnie wraz z liczbą reguł zastosowanych w modelu analitycznym. 
Wyobraźmy sobie, że poszukujemy odpowiedzi na pytanie o rodzaj i siłę reak-
cji na zwierzenia moderatora wypowiedziane podczas FGI. Do rozwiązania tego 
zadania wykorzystujemy reguły klasyfikacyjne i słowniki klasyfikacyjne6, które 
wbudowujemy w system ekspercki. Taki jeden mini-system ekspercki rozwiązuje 
zatem następujące zadania: 

a) identyfikuje: zwierzenia moderatora oraz wypowiedzi będące reakcjami 
na zwierzenia moderatora,

2  Taka analiza wymaga dookreślenia warunku brzegowego wyznaczającego ramy jednost-
ki analitycznej, np. obszaru, w którym znaleziona wypowiedź kwalifikowana jest jako reakcja 
na bodziec moderatora. Inny sposób określenia warunku brzegowego to zdefiniowanie obszaru 
analitycznego jako zakresu tekstu objętego analizą, a więc tekstu od wypowiedzi moderatora 
wn do kolejnej wypowiedzi moderatora wn + 1.

3  Jest to przykładowy typ reakcji, jeden z wielu możliwych do zdefiniowania w takiej analizie.
4  O analizie ładunku emocjonalnego w wypowiedziach por. Tomanek (2014a).
5  Do momentu przeuczenia modelu, por. Wang 2006.
6  Por. Tomanek (2014c).
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b) klasyfikuje: wypowiedzi będące reakcjami na zwierzenia moderatora 
w ramach zdefiniowanych rodzajów wypowiedzi (np. reakcja oparta na empatii, 
interpretacja rozumiejąca, reakcja zadaniowa, zdziwienie itp.),

c) określa: siłę reakcji werbalnej.
Opisane powyżej reguły oraz model, w którym zostały wykorzystane, w roli jedno-

stek analizy, wykorzystują:
a) części wypowiedzi: słowo, fraza, zdanie, paragraf, tekst zakwalifikowany 

przed dany kod,
b) kody: wystąpienie kodu, relacje kodu wobec kodu.
W Qualrusie analiza treści realizowana przez mini-systemy eksperckie posłu-

guje się kilkoma rozwiązaniami analitycznymi. Są nimi:
a) reguły predykcyjne – oparte są na takich koncepcjach, jak: „X wywołuje 

Y” lub „X jest związane z Y”; te dwa zdania warunkowe pozwalają na analizę pre-
dykcyjną wystąpienia kodów lub słów,

b) analiza współwystępowania – to rozwiązanie stosowane jest wtedy, gdy 
określona kombinacja kodów zostaje uznana za specyficzną dla danego segmentu 
tekstu. Jeśli więc pojawia się tekst o podobnej specyfice, wtedy wynik analizy współ-
występowania to de facto sugestia zastosowania kodów dla danego segmentu tekstu. 
Analiza ta czerpie ze sposobu, w jaki tekst był w przeszłości kodowany przez kodera,

c) analiza sekwencji – technika odkrywania sekwencji kodów w Qualru-
sie. Polega ona na przewidywaniu wystąpień kodów w danym segmencie tekstu 
w oparciu o sekwencje kodów występujących w segmencie go poprzedzającym. 
Analiza ta wymaga, aby tekst był dobrze ustrukturyzowany, a więc taki, w którym 
rozgraniczone są w sposób wyraźny porcje (segmenty) tekstów (np. wypowiedzi 
moderatora, wypowiedzi uczestników FGI itp.),

d) analiza kontekstowa – reguły analizy kontekstowej opierają się na wyszukiwa-
niu słów specyficznych dla zakodowanych fragmentów tekstu. Te specyficzne słowa 
są wykorzystywane są jako wskaźniki. Jeśli algorytm zidentyfikuje je w niezakodowa-
nym tekście program Qualrus sugeruje wykorzystanie określonego kodu, dla którego 
wskazane słowa są specyficzne. Analiza kontekstowa stosowana jest również do całych 
dokumentów tekstowych. W takim przypadku sugestia użycia kodu pochodzi z wyni-
ków analizy przeprowadzonej na innych zakodowanych dokumentach. Jeśli dokument 
analizowany jest podobny np. pod względem słów kluczowych w nim występujących 
do dokumentów już zakodowanych, wówczas proponowane jest użycie kodu, który 
wystąpił w innym dokumencie najbardziej podobnym do dokumentu analizowanego.

Ad 2) Uczenie maszynowe 

Strategie analityczne kryjące się pod nazwą machine learning (ML) to strate-
gie uczące się (Winston 1975; Avron, Cohen, Feigenbaum 1990). W procesie ucze-
nia się techniki te odwołują się do udokumentowanych wyników pracy analityka. 
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W obszarze kodowania można powiedzieć, że model ML analizuje decyzje, które 
analityk podejmował podczas procesu kodowania. ML w decyzjach tych identy-
fikuje to, co powtarzalne. Stosuje się tu zatem kryterium frekwencyjne. Celem 
tego procesu jest zbudowanie modelu opartego na zidentyfikowanych kryteriach 
decyzyjnych analityka. Kryteria te następnie będą stosowane do tekstów jeszcze 
nieanalizowanych. Qualrus wyposażony jest w dwa modele ML. Są to:

1) Identyfikacja współwystępowania par kodów. Ta metoda dokonu-
je analizy współwystępowania kodów, które wykorzystywał koder, a nie tych, 
które sugerował inteligentny system kodowania. Za każdym razem, kiedy dwa 
lub więcej kodów jest użytych dla określonego fragmentu tekstu, to informacja 
ta jest wykorzystywana do wyliczenia warunkowego prawdopodobieństwa wy-
stąpienia każdego kodu z danej pary kodów współwystępujących. Odwołując się 
do rozważanego w poprzednim paragrafie przykładu, dzięki opisywanej tu anali-
zie możemy dowiedzieć się: 

a) jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia wypowiedzi o charakterze 
emocjonalnym wśród reakcji uczestników FGI na zwierzenie moderatora,

b) jakie jest prawdopodobieństwo, że wypowiedź nacechowana emocjonal-
nie poprzedzona jest zwierzeniem moderatora7;

2) Ocena wydajności metod adaptacyjnego uczenia się. Ta metoda moni-
toruje poziom, z jakim koder wykorzystuje proponowane przez ISK sugestie do-
tyczące kodowania. Qualrus zapisuje częstotliwość, z jaką automatyczne sugestie 
systemu uczącego są akceptowane przez analityka. Jeśli analityk korzysta z suge-
stii i dokonuje kodowania zgodnie z nimi, wówczas wzrasta poziom trafności me-
tod ISK. Wynik ten przekłada się na zwiększenie liczby sugestii kodowania przez 
model ML. Natomiast gdy stosunek akceptacji do odrzucenia sugestii systemu 
spadnie poniżej ustalonego przez analityka progu, wtedy metoda ML uzyskuje 
status nietrafnej i automatycznie zaprzestaje przesyłania sugestii. Metoda ta jest 
dobrym przykładem systemu uczącego się z nauczycielem.

Ad 3) Analiza podobieństwa obserwacji (case-based reasoning CBR) 

Wnioskowanie o pojawiających się wypowiedziach na podstawie innych zna-
nych wypowiedzi jest naturalną metodą stosowaną przez ludzi, ponieważ opiera 
się na wiedzy wyniesionej z przeszłych doświadczeń (Leake 1996; Schank 1982). 

7  Technika ta jest w Qualrusie parametryzowalna. Oznacza to, że możliwe jest samodzielne 
zdefiniowanie poziomu istotności wartości prawdopodobieństwa warunkowego oraz minimalnej 
liczby fragmentów tekstów, w których zaobserwowane musi być współwystępowanie kodów. Je-
śli spełnione są warunki określone w obu tych parametrach, wówczas Qualrus będzie sugerował 
użycie kodu. Podobne rozwiązanie w ramach analizy sekwencji kodów oferuje QDA Miner.
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W kontekście analizy tekstu metoda CBR bazuje na założeniu, że najprostszym 
sposobem na zakodowanie tekstu jest odwołanie się do już zakodowanych jego 
części. Technika analityczna kryjąca się pod frazą „odwołanie się” oznacza:

a) porównanie fragmentu tekstu niezakodowanego do fragmentów tekstu 
już zakodowanych (analiza pod kątem wystąpienia tych samych/podobnych słów),

b) porównanie zakodowanych za pomocą tych samych lub podobnych ko-
dów fragmentów tekstów (analiza wystąpienia tych samych/podobnych kodów 
lub słów).

W przypadku (a) wynikiem analizy CBR jest propozycja zastosowania kodów 
do tekstu, który nie jest zakodowany. Posługując się przykładem, na który po-
woływałem się we wcześniejszych akapitach, możemy dla werbalnych reakcji 
na zwierzenie moderatora otrzymać takie sugestie kodów, jak: empatia, podej-
ście zadaniowe, zdziwienie, silna reakcja emocjonalna.

W przypadku (b) porównanie zakodowanych fragmentów tekstów może 
przynieść wynik podobny do tego, jaki uzyskujemy w kodowaniu zogniskowa-
nym. Porównanie fragmentów tekstów już zakodowanych może przynieść nastę-
pujące przykładowe sugestie:

a) pogłębienie kodowania: zamiast kodu pozytywne emocje użycie kodu 
bardzo silne pozytywne emocje.

b) użycie trafniejszego kodu: zamiast kodu ciekawość użycie kodu cieka-
wość i współczucie.

c) dodanie nowego kodu: poza istniejącymi kodami (np. współczucie, zro-
zumienie, troska) użycie metakodu (np. empatia).

Ad 4) Reguły asocjacyjne i semantyczne 

Celem kolejnej z metod samouczących się jest także podpowiadanie sposo-
bu kodowania tekstu, ale tym razem podstawa dla tych podpowiedzi jest inna 
niż opisane do tej pory. Jest nią wynik analiz stosujących reguły asocjacyjne i se-
mantyczne. Kluczowym jest więc zdefiniowanie tego, co rozumiemy i nazwiemy: 
powiązaniem koncepcyjnym (opartym na regułach asocjacyjnych), związkiem se-
mantycznym (znaczeniowym). Qualrus umożliwia posłużenie się kilkoma rozwią-
zaniami. Oto one:

a) odkrywanie związków pomiędzy koncepcjami oparte jest na dwóch ide-
ach zaczerpniętych z filozofii języka. Są to:

− ogólna teoria znaczenia (systemic meaning of a concept) – pozwala na łą-
czenie modeli koncepcyjnych na podstawie relacji logicznych zachodzących po-
między koncepcjami (Kaplan 1964). Posłużę się przywoływanym wcześniej w tym 
tekście przykładem. Przyjmijmy, że termin „empatia” oznacza: zdolność do posta-
wienia siebie na miejscu drugiej osoby (Elliot i in. 1997). Obserwując różnorodne 
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reakcje uczestników FGI na zwierzenie moderatora możemy zidentyfikować te, 
które będą świadectwem tego, co określiliśmy empatią. Działanie systemu uczą-
cego się oparte na regułach asocjacji polega w tej sytuacji na analizie wypowie-
dzi objętych kodem empatia. Wyposażony w słowniki analityczne system uczący 
się zidentyfikuje w wypowiedziach takie elementy, jak: (a) emocje, (b) pytania, 
(c) skłonność do udzielania pomocy. Jeśli system uczący się posiada rozbudowa-
ny przez analityka model koncepcyjny pojęcia empatia, wówczas identyfikacja 
wskazanych trzech elementów pociągnie za sobą sugestię kodowania ich odpo-
wiednio jako: empatię emocjonalną (emocje), empatię poznawczą (pytania), po-
twierdzenie hipotezy empatia–altruizm (chęć pomocy).

− referencyjna teoria znaczenia (referential meaning of a concept) – wyraża 
się w praktyce w stosowaniu definicji operacyjnych pojęć i terminów. W ten spo-
sób definiowane znaczenie zostaje powiązane z jego empirycznymi wskaźnikami 
– czyli z: zachowaniami, przedmiotami, zjawiskami (Carnap 1956; Putnam 1975; 
Kripke 1980). W przykładzie dotyczącym zwierzenia i werbalnych reakcji na nie 
referencyjna teoria znaczenia jest podstawą do zdefiniowania wskaźników w po-
staci zachowań językowych, które analityk traktuje jako fakty językowe wymaga-
jące zakodowania.

b) odkrywanie relacji semantycznych odbywa się na dwa sposoby:
− pierwszy z nich oparty jest na poszukiwaniu związków semantycznych 

(semantic networks) pomiędzy wyrazami (Quillian 1968),
− druga strategia (associative networks) opiera się na poszukiwaniu związ-

ku pomiędzy fragmentami tekstu nie tylko w oparciu o relacje semantyczne, lecz 
także relacje referencyjne słowo–obiekt, obiekt–obiekt (Gonzalez, Dankel 1993). 
Technika ta stosowana jest w Qualrusie do poszukiwania relacji zachodzących 
pomiędzy kodami (np. relacje hierarchiczne). W omawianej sytuacji w FGI przy-
kłady takich relacji mogą być następujące: empatia emocjonalna – jest wyrazem 
emocji, empatia poznawcza – jest formą empatii. Inne rodzaje relacji, jakie pod-
powiada system uczący w Qualrusie, odwołują się do: związku przyczynowo-
-skutkowego (zps), związku pomiędzy zdarzeniami/zjawiskami. Przykładem zps 
może być hipoteza: zwierzenie wywołuje empatię.

Ad 5) Analiza NLP 

Uczenie maszyn rozumienia języka naturalnego jest zadaniem niebagatel-
nym (Barr, Feigenbaum 1981). Zarówno tłumaczenie automatyczne (Weaver 
1955), jak i podejścia ad hoc do danych tekstowych spotykają dwie podstawo-
we trudności. Są nimi gramatyka (Chomsky 1957) i semantyka danego języka 
(Schank, Abelson 1977).
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Techniki analizy języka naturalnego w Qualrusie próbują radzić sobie 
ze wspomnianymi problemami na dwa sposoby.

Po pierwsze mamy możliwość zbudowania koszyka słów (bag of words 
– BOW), który jest słowną reprezentacją modelu koncepcyjnego wyrażonego 
w CAQDAS za pomocą kodu. Taki koszyk słów posłuży systemowi uczącemu się 
do rozpoznania w języku naturalnym wypowiedzi, w których użyte słowa, frazy 
sugerują, że jest to fragment tekstu, który wymaga zakodowania. Dzięki BOW 
system NLP samodzielnie zakoduje tekst, dając analitykowi możliwość oceny 
poprawności kodowania (uczenie z nauczycielem). Jeśli chcielibyśmy zidentyfi-
kować i zakodować różne typy emocjonalnych reakcji uczestników FGI na zwie
rzenia moderatora, możemy dla tego celu wykorzystać jeden z istniejących słow-
ników do analizy sentymentu (Tomanek 2014b). Taki słownik posłuży systemowi 
NLP jako punkt odniesienia do kodowania fragmentów transkrypcji8. W praktyce 
analiz jakościowych trafne działanie takiego systemu obserwowano w analizach 
wywiadów medycznych (Brent, Thompson, Mirielli 1995), a także pokazując jego 
skuteczność w porównaniu do kodowania manualnego (Tomanek 2014b).

Po drugie mamy możliwość badania relacji pomiędzy kodami zastosowany-
mi do tego samego fragmentu tekstu. W takiej analizie stosowana jest metoda 
odkrywania relacji semantycznych. System uczący się identyfikuje znaczenia kon-
tekstowe słów kluczowych, które były powodem użycia kodów dla tego samego 
fragmentu tekstu. Analiza kontekstowa podpowiada zależności, które mogą za-
chodzić pomiędzy tekstami i kodami. Zależności te mogą być oparte na następu-
jących trzech relacjach: zależność hierarchiczna, relacja zawierania, podobień-
stwo semantyczne.

*** 

Prezentację metod uczących się dostępnych w CAQDAS (Qualrus) chciałbym 
zakończyć odpowiedzią na pytanie zamieszczone w tytule artykułu. Warto pod-
kreślić, że istnieją metody, które odpowiednio zaprojektowane potrafią samo-
dzielnie wykonywać różnorodne analizy na danych tekstowych. Zaakcentować 
jednak wpada, że analizy danych tekstowych wymagają stosowania złożonych 
modeli analitycznych korzystających z analiz QUAL i QUAN. Proces budowy ta-
kich modeli dla potrzeb analiz tekstowych jest możliwy w otwartych analitycz-
nie środowiskach programistycznych. Takie środowisko umożliwia analitykowi 

8  W praktyce musielibyśmy jeszcze zdefiniować w Qualrusie to, co rozumiemy jako wypowiedź 
na zwierzenie moderatora. Może to być przykładowo: jedno lub 5 kolejnych zdań zapisanych po wy-
powiedzi moderatora. Może to być również ciąg znaków następujących bezpośrednio po wypowie-
dzi moderatora i zapisanych do momentu pojawienia się kolejnej wypowiedzi moderatora.
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zbudowanie modelu dla tak wymagających w analizie języków, jak języki fleksyj-
ne. Otwarte środowisko analityczne CAQDAS pozwala na radzenie sobie z takim 
wyzwaniem, ponieważ umożliwia wykorzystanie wiedzy z zakresu: językoznaw-
stwa oraz filozofii języka, ale też logiki i statystyki. Ta nowa generacja progra-
mów pozwala analitykom: eksperymentować w zakresie budowy nowych metod, 
pracować na rzecz algorytmów bardziej efektywnych9. Wolność w projektowa-
niu nowych rozwiązań jest zapewniona przez posługiwanie się językiem progra-
mowania, którego dostarcza CAQDAS. Umiejętność ta daje swobodę budowania 
modeli, które wspierają analityka w odkrywaniu wiedzy „ukrytej w tekstach”.

Podsumowanie 

Metody uczące się otwierają przed analitykiem danych jakościowych nowe 
perspektywy. Wśród najbardziej owocnych można wymienić następujące możli-
wości:

a) wykorzystanie wiedzy z zakresu językoznawstwa, filozofii języka, logiki 
pierwszorzędowej, ale też logik modalnych, statystyki i matematyki w analizach 
tekstów pisanych w językach fleksyjnych,

b) identyfikacja schematów zachowań koderów i wykorzystanie ich jako 
wzorcowych praktyk kodowania dla celów uczenia metody samouczącej się,

c) adoptowanie i rozwijanie systemów uczących się do nowych problemów 
analitycznych, nowych materiałów zapisanych w tym samym języku,

d) rozpoznawanie relacji referencyjnych zachodzących między znaczeniami 
i obiektami wskazywanymi przez znaczenia. Ta technika analityczna jest wspar-
ciem dla problemów badawczych, w których testowane są hipotezy o wielo-
znaczności analizowanych wypowiedzi i języków. Technika ta jest jednocześnie 
szansą na rekonstruowanie wielu ontologii, zawartych w tekstach,

e) identyfikacja zduplikowanych tekstów, wypowiedzi,
f) rozwój analiz, których celem jest rekonstruowanie profilu autora tekstu,
g) budowa metody uczenia się opartych na logikach „adaptywnych” (Nasie-

niewski 2008), które rozwijane mogą być niezależnie od materiału empirycznego, 
z którym analityk ma do czynienia w swojej pracy,

h) usprawnianie procesu kodowania treści poprzez budowę półautomatycz-
nych i automatycznych systemów kodowania.

9  Warto dodać, że nie wszystkie programy, które posiadają zaawansowane algorytmy pracu-
jące z danymi tekstowymi, umożliwiają ich adaptowanie do nowych problemów (np. QDA Miner 
i Wordstat, MaxQDA – nie kwalifikują się do piątej generacji CAQDAS). Jako odrębną klasę nale-
żałoby też potraktować narzędzia, które umożliwiają stosowanie metod i technik z obszaru QUAL 
i QUAN (np. R Studio, Rapid Miner), ale rozwijają się szybciej w obszarze analiz ilościowych.
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Podkreślić można, że systemy uczące w swojej pracy wymagają zarów-
no nauczyciela, który pełni rolę krytyka, jak i mentora. Opisane w tekście 
przykłady analiz dają możliwość rozwoju systemu uczącego się w obu tych 
schematach:

a) rozwój modelu ML: rozwój słowników analitycznych i BOW dzięki no-
wemu słownictwu pochodzącemu z tekstów klasyfikowanych przez algorytm 
ML,

b) rozwój relacji w ramach associative networks: rozwój takich relacji se-
mantycznych, jak: symetria, przechodniość, jednoznaczność, wieloznaczność 
(przypisanie wielu znaczeń do jednego wyrazu, przypisanie jednego obiektu 
do wielu wyrazów, przypisanie wielu znaczeń do wielu wyrazów).

Środowisko CAQDAS, które nazwać można narzędziem piątej generacji, 
umożliwia szeroki rozwój metod analizy treści. Qualrus nie spełnia jeszcze wszyst-
kich warunków takiego otwartego środowiska analitycznego. W szczególności 
w analizach treści wykorzystuje się tak zwane koszyki słów. W tym kontekście 
warto podkreślić, że brakuje w Qualrusie: 

a) listy czasowników, przymiotników, rzeczowników,
b) tematycznych słowników analitycznych,
c) słowników klasyfikacyjnych w rodzaju Five Domains,
d) polskiego słownika synonimów,
e) polskiego thesaurusa,
f) listy referencyjnej wyrazów języka polskiego.
Stosowanie systemów uczących się stawia przed analitykiem danych jako-

ściowych pewne ryzyko. Składają się na nie:
a) możliwość pominięcia w analizach półautomatycznych subtelności tkwią-

cych w wypowiedziach np.: ironia, żart, parafraza, metafora, aforyzm,
b) możliwość błędnej interpretacji i klasyfikacji takich figur stylistycznych, 

jak: metafora, analogia (Weizenbaum 2008).
Na koniec warto wspomnieć o wyzwaniach, jakie stoją przed analitykami, 

którzy korzystają z metod uczących się w ramach analizy treści. Są to przede 
wszystkim: 

a) analizy języka naturalnego nieustrukturyzowanego i analizy wypowiedzi 
spontanicznych (np. treści publikowane na forach dyskusyjnych),

b) analizy języków niszowych, slangowych, subkulturowych,
c) łączenie analizy tekstów i dźwięków/mowy (mariaż text mining i voice 

mining).

Krzysztof Tomanek
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How to Learn the Method of Self-Reliance?  
The Learning Methods of Content Analysis

Summary. Learning systems are most commonly used in the quantitative data analyzes. It 
does not happens to often that those systems are used by researchers and analysts dealing with 
qualitative data. Meanwhile solutions taken from such a fields like: machine learning, natural 
language processing, statistical learning systems can be used in the text data analysis. This article 
aims to explain the mode of action and the use of learning methods applied to the textual data. 
Described are basic applications of learning system implemented in CAQDAS tools (with special 
emphasis on Qualrus). Highlighted are the possibilities of the use of learning systems for the anal-
ysis of text (e.g. transcription from FGI).

Keywords: learning systems, Text Mining, content analysis, automatic coding, semi-au-
tomatic coding, coding strategies, expert systems, the referential theory of meaning, machine 
learning, natural language processing, NLP, CAQDAS, Qualrus.
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Od CAQDAS do Text Miningu  
Nowe techniki w analizie danych jakościowych 

Streszczenie. Celem artykułu jest refleksja metodologiczna nad procesem rozwoju kom-
puterowo wspomaganej analizy danych jakościowych (CAQDAS), który zmierza w kierunku me-
tod eksploracji danych tekstowych służących odkrywaniu wiedzy (Knowledge Discovery in Text 
Databases, Text Mining). W rozważaniach tych skupiamy się na naukach społecznych, szczególnie 
w socjologii jakościowej. Zastosowanie wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych 
w obszarze socjologii jakościowej stało się już poniekąd faktem. Środowisko badaczy jakościowych 
w Polsce coraz częściej sięga po oprogramowanie CAQDAS w projektach badawczych. Praca z róż-
norodnymi programami CAQDAS prowadzi do wzrostu świadomości metodologicznej, co przekła-
da się na większą dokładność i precyzję w procesie analizy danych jakościowych. Jednakże analiza 
danych jakościowych wykorzystująca metodologię, algorytmy i techniki Text Mining to swoiste 
novum na gruncie socjologii jakościowej. Text Mining (TM) to zestaw technik, w które wyposa-
żone są programy przeznaczone do automatycznego lub semiautomatycznego wydobywania in-
formacji z danych tekstowych. Text Mining polega na wykorzystaniu oprogramowania kompute-
rowego do znajdowania ukrytych dla człowieka, z uwagi na ograniczone możliwości percepcyjne 
i czasowe, prawidłowości zawartych w danych tekstowych. Jeśli algorytmy analityczne CAQDAS 
wykorzystuje się w pracy z mniejszymi zbiorami danych jakościowych, to techniki Text Mining po-
zwalają na prowadzenie analiz, w których wielkość zbioru danych jest w zasadzie nieograniczona. 
W artykule staramy się ukazać proces rozwoju algorytmów analitycznych CAQDAS w kierunku 
Text Mining. Staramy się także znaleźć odpowiedź na pytanie, czy te podejścia są względem siebie 
konkurencyjne czy raczej komplementarne?

Słowa kluczowe: odkrywanie wiedzy w danych, CAQDAS, Data Mining, Text Mining, teoria ugrun-
towana, przetwarzanie języka naturalnego (NLP), odkrywanie wiedzy w danych tekstowych (KDT).

Wstęp – eksploracja i odkrywanie wiedzy w danych tekstowych 

Z metodologicznego punktu widzenia badacz może korzystać z danych 
pochodzących z własnych lub istniejących badań empirycznych (dane wy-
wołane, pierwotne) lub z już istniejących źródeł danych empirycznych (dane 
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zastane, wtórne). W przypadku tradycyjnej analizy typu Data Mining najczę-
ściej wykorzystuje się dane zastane, zgromadzone w systemowych bazach 
danych, hurtowniach czy repozytoriach. Zalicza się do nich zarówno dane 
statystyczne i demograficzne, transakcyjne, sprzedażowe, rejestry, oficjal-
ne sprawozdania urzędowe, dokumentacje techniczne, ewidencje, ankiety 
personalne pochodzące z różnego rodzaju instytucji, kroniki, spisy ludności, 
księgi parafialne i inne informacje archiwalne, kwerendy biblioteczne, jak 
i wszelkiego rodzaju dane tekstowe: dane ze stron internetowych, zarchi-
wizowane dane z badań jakościowych, dokumenty osobiste, tj. blogi, listy, 
dzienniki, pamiętniki, autobiografie, transkrypcje wywiadów, zapiski obser-
wacji, genealogie – opisujące i rejestrujące wydarzenia z punktu widzenia 
ich uczestników itp. W naukach społecznych posługujemy się danymi ze spi-
sów ludności prowadzonych w celach administracyjnych lub publicznych, 
aby na przykład zbadać strukturę gospodarstw domowych, rozkład docho-
dów i wydatków, wzorce imigracji i migracji, zmiany w strukturze rodziny, 
mobilność społeczną czy cechy obszarów wiejskich, miejskich i metropolii. 
Dane zbierane przez ośrodki badania opinii, instytuty naukowe czy organi-
zacje pozarządowe są wykorzystywane do analizy zmian opinii publicznej, 
postaw politycznych lub aktywności społecznej. Jednocześnie wraz z rozwo-
jem nowych mediów i technologii informatycznych jako badacze dysponu-
jemy coraz większą liczbą danych jakościowych dotyczących bogactwa życia 
społecznego. Jednak złożoność i wielowymiarowość tych informacji wyma-
ga określonej metodologii oraz dysponowania odpowiednimi technikami 
i narzędziami, zdolnymi do przetworzenia dużej liczby danych tekstowych. 
Do takich należy rozwijająca się w ostatnich latach dziedzina odkrywania 
wiedzy w bazach danych (KDD, Knowledge Discovery in Databases) i meto-
dologia eksploracji, drążenia danych (Data Mining)1. Jej rozwinięcie stanowi 
odkrywanie wiedzy w bazach dokumentów elektronicznych, wykorzystujące 
możliwości przetwarzania języka naturalnego w procesie analizy tekstu oraz 
zaawansowane techniki i algorytmy eksploracji danych tekstowych (Text 
Mining). Konsekwencją tego procesu jest przechodzenie w obrębie środowi-
ska CAQDAS od tradycyjnych analiz w stylu Qualitative Analysis, poprzez Qu-
alitative Content Analysis w kierunku Text Mining. Celem tego artykułu jest 
przybliżenie problematyki Text Mining oraz refleksja metodologiczna nad 
możliwościami jej wykorzystywania w obszarze wspomaganej komputerowo 
analizy danych jakościowych (CAQDAS). 

1  O procesie rozwoju komputerowo wspomaganej analizy danych jakościowych (CAQDAS) 
w kierunku metod eksploracji danych i odkrywania wiedzy w danych (Data Mining) w obszarze 
nauk społecznych, a szczególnie socjologii jakościowej zob. Bryda (2014).
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Co to jest Text Mining? 

Text Mining lub szerzej odkrywanie wiedzy z danych tekstowych (KDT, Know-
ledge Discovery in Texts) to dziedzina metod i technik eksploracji danych, która 
łączy w sobie zaawansowane algorytmy i techniki Data Mining oraz logikę analizy 
treści tekstowych (Hearst 1999). Podejście to ma charakter interdyscyplinarny. 
W ramach KDT wykorzystujemy bowiem wiedzę z zakresu: 

a) drążenia danych (DM, Data Mining), 
b) uczenia maszynowego (ML, Machine Learning), 
c) przetwarzania języka naturalnego (NLP, Natural Language Processing), 
d) metod wyszukiwania i ekstrakcji informacji (Information Retrieval and Extraction), 
e) tłumaczenia maszynowego (Machine Translation), 
f) statystyki matematycznej, 
g) lingwistyki komputerowej,
h) informatyki. 
Wykorzystanie wskazanych rozwiązań, podobnie jak w przypadku Data 

Mining, umożliwia znajdowanie w analizowanych dokumentach tekstowych nie-
znanych wcześniej zależności, reguł, sekwencji czy wzorców. Reprezentacja tak 
odkrytej wiedzy polega na tworzeniu opisów świata empirycznego lub jego sta-
nów za pomocą metod i technik przetwarzania oraz analizy danych, a zwłaszcza 
procedur wnioskowania2. Techniki Text Mining wydobywają ukrytą w tekstach 
wiedzę w oparciu o analizę języka naturalnego, który stanowi dla nas strukturę 
danych. Mimo wspólnego rdzenia metodologicznego Text Mining i Data Mining 
różnią się właśnie co do pierwotnej struktury zbioru danych. Data Mining przy-
stosowany jest do analizy danych o określonej strukturze, gdzie wartości anali-
zowanych zmiennych wyrażone są na tradycyjnych skalach pomiarowych. Text 
Mining polega na przetwarzaniu oraz analizie nieustrukturyzowanych lub czę-
ściowo ustrukturyzowanych danych tekstowych, np. zapisy wypowiedzi na fo-
rach internetowych, wiadomości poczty elektronicznej, artykuły prasowe, od-
powiedzi na otwarte pytania ankietowe, opisy dolegliwości podawanych przez 
pacjentów, komentarze do sesji giełdowych i zdarzeń dotyczących spółek, życio-
rysy, listy motywacyjne, teksty reklamacji konsumenckich itp. Text Mining za-
pożycza z metodologii Data Mining: eksploracyjne podejście do procesu analizy 
danych, algorytmy oraz techniki statystycznej analizy wielowymiarowej, techniki 
klasyfikacji i grupowania, metody wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników. 
Nie byłoby jednak drążenia danych tekstowych bez rozwoju metod i narzędzi in-
formatycznych, a w szczególności osiągnięć lingwistyki komputerowej.

2  W obszarze eksploracji danych zagadnienie reprezentacji wiedzy wiąże się z rozwojem 
sztucznej inteligencji i jej zastosowaniami w życiu codziennym (Rutkowski 2011).

Od CAQDAS do Text Miningu…
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Metody eksploracji danych tekstowych 

W procesie eksploracji dokumentów tekstowych i odkrywania wiedzy w da-
nych tekstowych wykorzystuje się metody:

a) wyszukiwania tekstu (Information Retrieval, IR), 
b) ekstrakcji informacji (Information Extraction, IE), 
c) przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP). 
Information Retrieval jest procesem wyszukiwania i lokalizowania w bazie da-

nych tekstowych informacji będących efektem zapytania ze strony użytkownika. 
Wyszukiwania mogą być oparte na istniejących metadanych określonego doku-
mentu, jego pełnym tekście lub na podstawie indeksowania treści dokumentów. 

Systemy IR nie informują o zawartości treściowej danego dokumentu, lecz 
o fakcie, że poszukiwana informacja występuje w tym dokumencie3. Obecnie wy-
korzystuje się dwie główne metody indeksowania i wyszukiwania dokumentów, 
bazujące na algorytmach Boole’a oraz rankingach (Feldman, Sanger 2006). Zgodnie 
z modelem Boole’a algorytm na podstawie połączonych operatorami logicznymi 
słów dokonuje podziału zbioru danych tekstowych na dwie części: dopasowaną 
i niedopasowaną do zapytania wyszukującego4. System rankingowy do oceny po-
dobieństwa treści zapytania z treścią dokumentów tekstowych wykorzystuje naj-
częściej model wektorowy (ang. Vector Space Model; Salton, Wong, Yang 1975) lub 
probabilistyczny (van Rijsbergen 1979), a następnie określa kolejność dopasowania 
dokumentów do zapytania wyszukującego5. Zaletą Information Retrieval jest nieza-
leżność od danego systemu wiedzy czy języka zapytań użytkownika. 

Information Extraction to proces identyfikacji i ekstrakcji treści w dokumen-
tach pisanych w języku naturalnym na podstawie wygenerowanych analitycznie lub 
predefiniowanych wzorców wiedzy. Wzorce te bazują na rozwiązaniach zbliżonych 
do NLP oraz wykorzystują tzw. dziedzinowe generatory wiedzy (wzorce treści), dla 
których podstawą jest leksykalna analiza tekstu. Systemy ekstrakcji informacji nie 
wyszukują dokumentów, ale zawarte w nich treści. W systemach informatycznych 

3  Nie jest naszym celem omawianie w tym artykule systemów wyszukiwania informacji 
opartych o zbiory słów kluczowych do reprezentacji dokumentów i definiowania zapytań. Mimo 
istotnych wad i ograniczeń, podejście to jest bardzo popularne i szeroko stosowane w wielu prak-
tycznych systemach wyszukiwania informacji z uwagi na swoją efektywność i prostotę. Zaintere-
sowanych tą tematyką odsyłamy do podstawowej literatury przedmiotowej (Manning, Raghavan, 
Schutze 2008).

4  W modelu boolowskim wyszukiwanie treści polega na łączeniu słów za pomocą opera-
torów logicznych: AND, OR, NOT („i”, „lub”, „nie”). Nazwa pochodzi od matematyka George’a 
Boole’a, pioniera logiki matematycznej zwanej niegdyś logiką symboliczną.

5  Modele wektorowy i probabilistyczny wyszukiwania informacji uwzględniają stopień rele-
wancji dokumentu i zapytania użytkownika w procesie generowania odpowiedzi.
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gromadzących dane tekstowe Information Retrieval oraz Information Extraction 
występują zazwyczaj jako rozwiązania współzależne. W programach CAQDAS me-
tody te znajdują odzwierciedlenie w procedurach wyszukiwania i kodowania treści.

Model przestrzeni wektorowej 

Większość systemów wyszukiwania informacji i eksploracji baz danych tek-
stowych opiera się na prostych technikach dopasowania i zliczania częstości wy-
stępowania słów (Key Word Search) i fraz (Key Phrase Search) kluczowych, opi-
sujących zbiory dokumentów. Miarą oceny wyszukiwania słów i fraz kluczowych 
stosowaną w tych systemach są precyzja (ang. precision), tj. odsetek popraw-
nie wyszukanych dokumentów w odniesieniu do zapytania i zwrot (ang. recall, 
określany czasami jako kompletność) czy odsetek relewantnych wyszukanych 
dokumentów6 (Berry 2004: 162; Feldman, Sanger 2006; Hotho, Nurnberger, Paaß 
2005; Manning, Raghavan, Schütze 2008).

Z punktu widzenia reprezentowania i odkrywania wiedzy zawartej w danych 
tekstowych podejście to jest niewystarczające. W analizach Text Mining formal-
nym sposobem reprezentacji dokumentów tekstowych jest model przestrze-
ni wektorowej (Vector Space Model, VSM; Manning, Raghavan, Schütze 2008). 
W modelu tym każdy dokument jest reprezentowany przez wektor należący 
do tak zwanej przestrzeni cech. Wektorowa reprezentacja dokumentów pozwala 
na wykonywanie matematycznych przekształceń, które uznaje się za odzwier-
ciedlenie operacji na rzeczywistych dokumentach. Model przestrzeni wektoro-
wej umożliwia także wyszukiwanie dokumentów zawierających określone słowa, 
których wektory są odpowiednio bliskie wektorowi zapytania (wektor zapytania 
jest przyporządkowany wektorowi określającemu dany dokument). Model ten 
jest zwykle przedstawiany w postaci macierzy dokumenty – słowa/zbiory słów 
(tzw. reprezentacja unigramowa, bag of words), gdzie wartością jest liczba wy-
stąpień i-tego słowa w j-tym dokumencie. Kolejność wystąpień wyrazów w tek-
ście nie jest uwzględniania. Macierz może również odzwierciedlać relację między 

6  Używa się również innych wskaźników oceny poprawności wyszukiwania dokumentów tek-
stowych. Na przykład (1) prawdopodobieństwo znalezienia dokumentu nierelewantnego wśród 
wyszukanych dokumentów, fall-out = {{irrelevant}{retrieved}}/{{irrelevant}}, (2) średnia ważona 
precyzji i zwrotu, F = (1 + ) * precision*recall/(*precision + recall), która przyjmuje najczęściej 
wartości 1, 0,5 oraz 2.
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programach CAQDAS metody te znajdują odzwierciedlenie w procedurach wyszukiwania i 

kodowania treści. 

Model przestrzeni wektorowej (IIº) 

Większość systemów wyszukiwania informacji i eksploracji baz danych tekstowych 

opiera się na prostych technikach dopasowania i zliczania częstości występowania słów (Key 

Word Search) i fraz (Key Phrase Search) kluczowych, opisujących zbiory dokumentów. Miarą 

oceny wyszukiwania słów i fraz kluczowych stosowaną w tych systemach są precyzja (ang. 

precision), tj. odsetek poprawnie wyszukanych dokumentów w odniesieniu do zapytania i 

zwrot (ang. recall, określany czasami jako kompletność) czy odsetek relewantnych 

wyszukanych dokumentów6 (Berry 2004: 162; Feldman, Sanger 2006; Hotho, Nurnberger, 

Paaß 2005; Manning, Raghavan, Schütze 2008). 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =  
|{𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅} ∩ {𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅}|

|{𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅}|               𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅 =
|{𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅} ∩ {𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅}|

|{𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑅𝑅}|  

 

Z punktu widzenia reprezentowania i odkrywania wiedzy zawartej w danych tekstowych 

podejście to jest niewystarczające. W analizach Text Mining formalnym sposobem 

reprezentacji dokumentów tekstowych jest model przestrzeni wektorowej (Vector Space 

Model, VSM; Manning, Raghavan, Schütze 2008). W modelu tym każdy dokument jest 

reprezentowany przez wektor należący do tak zwanej przestrzeni cech. Wektorowa 

reprezentacja dokumentów pozwala na wykonywanie matematycznych przekształceń, które 

uznaje się za odzwierciedlenie operacji na rzeczywistych dokumentach. Model przestrzeni 

wektorowej umożliwia także wyszukiwanie dokumentów zawierających określone słowa, 

których wektory są odpowiednio bliskie wektorowi zapytania (wektor zapytania jest 

przyporządkowany wektorowi określającemu dany dokument). Model ten jest zwykle 

przedstawiany w postaci macierzy dokumenty – słowa/zbiory słów (tzw. reprezentacja 

unigramowa, bag of words), gdzie wartością jest liczba wystąpień i-tego słowa w j-tym 

dokumencie. Kolejność wystąpień wyrazów w tekście nie jest uwzględniania. Macierz może 

również odzwierciedlać relację między dokumentami a n-wyrazowymi ciągami wyrazów 

                                                 
6 Używa się również innych wskaźników oceny poprawności wyszukiwania dokumentów tekstowych. Na 

przykład (1) prawdopodobieństwo znalezienia dokumentu nierelewantnego wśród wyszukanych dokumentów, 
fall-out = {{irrelevant}{retrieved}}/{{irrelevant}}, (2) średnia ważona precyzji i zwrotu, F = (1 + ) * 
precision*recall/(*precision + recall), która przyjmuje najczęściej wartości 1, 0,5 oraz 2. 
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dokumentami a n-wyrazowymi ciągami wyrazów (reprezentacja n-gramowa) lub 
dokumentami a pojęciami, ideami czy faktami (reprezentacja pojęciowa), przy 
czym konieczna jest identyfikacja pojęć w dokumentach7 (ilustr. 1). 

Ilustr. 1. Model macierzy dokumenty – słowa/zbiory słów

Objaśnienia: T – wyrazy/n-wyrazowe fragmenty tekstu/pojęcia, idee, fakty;  
D – dokumenty tekstowe

Źródło: opracowanie własne

W modelu reprezentacji wektorowej przyjmuje się założenie, że dokument 
tekstowy jest reprezentowany jako wektor częstości występowania słów kluczo-
wych, a zbiór dokumentów można przedstawić za pomocą macierzy (Term_Fre
quency_Matrix), której elementy reprezentują liczbę wystąpień danego słowa 
kluczowego w danym dokumencie. 

Tabela 1. Fragment przykładowej macierzy TFM w programie Wordstat opartej na pomiarze 
podobieństwa dokumenty/słowa

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

D1 1          

D2 0,011 1         

D3 0,004 0 1        

D4 0,006 0,004 0 1       

D5 0,019 0,027 0,001 0,013 1      

D6 0,026 0,02 0,003 0,019 0,138 1     

D7 0,013 0,008 0,004 0,007 0,015 0,014 1    

D8 0,013 0,005 0,005 0,012 0,014 0,018 0,005 1   

D9 0,081 0,005 0,005 0,009 0,008 0,016 0,006 0,013 1  

D10 0,02 0,011 0,004 0,012 0,018 0,026 0,009 0,014 0,015 …

D11 0 0,003 0 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0 …

7  Pojęcie jest wtedy reprezentowane jako struktura złożona semantycznie (lista, drzewo itp.).

 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 =  

[
 
 
 
 
 𝑇𝑇1 𝑇𝑇2 … 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝐷𝐷1 𝑤𝑤11 𝑤𝑤21 … 𝑤𝑤𝑛𝑛1
𝐷𝐷2 𝑤𝑤12 𝑤𝑤22 … 𝑤𝑤𝑛𝑛2
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝐷𝐷𝑛𝑛 𝑤𝑤1𝑛𝑛 𝑤𝑤2𝑛𝑛 … 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛]
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 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

D12 0,376 0,014 0,004 0,01 0,038 0,053 0,016 0,017 0,105 …

D13 0,012 0,016 0,001 0,008 0,027 0,023 0,013 0,007 0,009 …

D14 0,001 0,001 0,004 0,001 0 0 0 0 0,001 …

D15 0,004 0,003 0 0,003 0,003 0,002 0,004 0,003 0,003 …

D16 0,003 0 0 0 0,001 0,001 0 0,001 0,003 …

D17 0,021 0,006 0,003 0,007 0,011 0,016 0,003 0,008 0,016 …

D18 0,024 0,027 0,002 0,009 0,042 0,054 0,014 0,013 0,012 …

D19 0,028 0,014 0,002 0,008 0,038 0,031 0,03 0,009 0,009 …

Źródło: opracowanie własne.

Każdy element macierzy jest wagą słowa w dokumencie. W najprostszej 
reprezentacji boolowskiej wagi słów w wektorze dokumentu przyjmują warto-
ści: 0 (nie występuje) lub 1 (występuje). W pełnej reprezentacji wagi te odpo-
wiadają częstości występowania słów w dokumentach. Każdy element wektora 
oznacza słowo (lub grupę słów) w zbiorze dokumentów, a wielkość wektora 
jest określona przez liczbę słów (lub grupy wyrazów) kompletnego zbioru do-
kumentów8. Zaletą modelu wektorowego w stosunku do reprezentacji opartej 
na zbiorze słów kluczowych jest możliwość zdefiniowania miary odległości po-
między dokumentami a zapytaniem. Podobne treściowo dokumenty winny ce-
chować się podobną częstością występowania tych samych słów kluczowych. 
Reprezentacja wektorowa dokumentów pozwala interpretować każdy doku-
ment jako punkt w wielowymiarowej przestrzeni, której wymiary odpowiada-
ją słowom kluczowym. Stąd do oceny odległości pomiędzy dokumentami czy 
dokumentami a zapytaniem można stosować miary odległości w przestrzeni 
euklidesowej. W systemach wyszukiwania informacji używa się również spe-
cyficznych miar, takich jak: odległość kosinusowa9 czy miara odległości słów 
(Manning, Raghavan, Schütze 2008). Jak już wcześniej wspominaliśmy, istotnym 
elementem reprezentacji wektorowej jest możliwość określania podobieństwa 

8  W praktyce proces wyszukiwania i eksploracji danych tekstowych z wykorzystaniem mo-
delu wektorowego można podzielić na trzy etapy: indeksowanie słów kluczowych w dokumen-
tach, ważenie indeksowanych słów pod kątem wyszukiwania dokumentów i rangowanie doku-
mentów według przyjętej miary podobieństwa.

9  Jeśli dwa dokumenty leżą blisko siebie w przestrzeni słów kluczowych, to prawdopodobnie 
zawierają podobne treści (są do siebie podobne). Odległość kosinusowa dwóch dokumentów d1 i d2 
jest zdefiniowana jako znormalizowany iloczyn skalarni wektorów d1 i d2 i reprezentuje kosinus kąta 
pomiędzy dwoma wektorami reprezentującymi dokumenty. Dwa dokumenty d1 i d2 leżą blisko sie-
bie w przestrzeni wektorowej (dotyczą tej samej problematyki), gdy kosinus kąta między nimi dąży 
do 1. Jeżeli wartość kosinusa kąta jest bliska 0, oznacza to, że dokumenty są do siebie niepodobne.
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dokumentów względem siebie. Wspomniany powyżej sposób konstruowa-
nia macierzy dokumentów opartej na prostym ważeniu dokumentów według 
częstości występowania słów kluczowych „preferuje” dokumenty, w których 
istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia danego słowa w zapyta-
niu. Ich zdolność różnicowania (dyskryminacji) dokumentów tekstowych jest 
mała. W praktyce dokumenty tekstowe lepiej opisują te słowa, których czę-
stość występowania jest mniejsza. Stąd w modelu macierzy TFM przyjęto sche-
mat nadawania wag dokumentom, który uwzględnia siłę dyskryminacyjną słów 
kluczowych. Schemat ten nosi nazwę TF-IDF, gdzie TF to waga częstości słów 
(term frequency), a IDF waga odwrotna częstości dokumentu (inverse docu-
ment frequency). Waga TF jest liczbą wystąpień słowa w dokumencie, zaś waga 
IDF logarytmem (dziesiętnym lub naturalnym) ilorazu łącznej liczby dokumen-
tów do liczby dokumentów zawierających dane słowo kluczowe. TF-IDF słowa 
kluczowego w dokumencie jest iloczynem obu wag. Miara TF-IDF posiada więk-
szą moc dyskryminacji dokumentów tekstowych niż klasyczny system wagowy 
prostej macierzy TFM (Berry 2004; Manning, Raghavan, Schütze 2008).

Z punktu widzenia eksploracji i odkrywania wiedzy w danych tekstowych (Text 
Mining) modele reprezentacji powinny dążyć do maksymalnego zachowania i od-
twarzania zawartości semantycznej dokumentu oraz efektywnego wyszukiwania 
informacji, zwracając ocenę ich podobieństwa do treści zdefiniowanej w zapyta-
niu użytkownika. W modelach reprezentacji dokumentów testowych opartych 
na zbiorze słów kluczowych problem ten dotyczy kwestii synonimiczności (wyraża-
nia tej samej treści za pomocą słów bliskoznacznych) i polisemiczności (występowa-
nia różnych znaczeń danego słowa w różnych kontekstach), sposobu definiowania 
słów kluczowych (liczba pojedyncza czy mnoga) czy odmiany słów w niektórych ję-
zykach. W modelach reprezentacji wektorowej zagadnienie to wiąże się ze zdolno-
ścią grupowania dokumentów tekstowych opartych na miarach dyskryminacji i po-
dobieństwa. Podejścia te jednak nie do końca rozwiązują problem podobieństwa 
semantycznego dokumentów. Najbardziej obiecujące rozwiązania w tym zakresie 
oferują techniki przetwarzania języka naturalnego, które próbują wprost modelo-
wać i „wydobywać” zawartość semantyczną dokumentów tekstowych. 

Przetwarzanie języka naturalnego 

Rozwój metod i technik analitycznych Text Mining wiąże się przede wszyst-
kim z możliwością wykorzystania algorytmów służących przetwarzaniu języka 
naturalnego na strukturę języka formalnego, rozumianego przez komputer. Prze-
twarzanie języka naturalnego jest dziedziną sztucznej inteligencji zajmującą się 
automatyzacją procesu analizy, tłumaczenia i generowania informacji w języku 
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naturalnym10. Składa się z teorii gramatyk i języków formalnych oraz reprezenta-
cji wiedzy zawartej w tekstach. W praktyce NLP odnosi się do przetwarzania da-
nych tekstowych oraz rozpoznawania i generowania mowy. Przetwarzanie języka 
naturalnego znajduje zastosowanie m.in. w takich obszarach życia codziennego, 
jak: programy i urządzenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, sterowa-
nie urządzeniami za pomocą głosu, wspomaganie nauki języków obcych, auto-
matyczne tłumaczenie tekstów pomiędzy językami, automatyczne generowanie 
streszczeń tekstów, robotyka itp. W procesie przetwarzania języków naturalnych 
systemy i algorytmy informatyczne próbują dokonać „zrozumienia” kontekstu 
semantycznego analizowanego tekstu. W metodzie tej nie oblicza się podobień-
stwa słów czy dokumentów względem siebie, ale w analizowanych dokumentach 
oznacza się poszczególne części mowy (analiza składniowa, gramatyczna) oraz 
poszukuje się znaczenia danego wyrażenia w kontekście (analiza semantyczna). 
Pomimo że z jednej strony metody przetwarzania języka naturalnego pozwalają 
dzięki kontekstualizacji na lepsze dopasowanie i odwzorowanie treści danego za-
pytania wyszukującego do dokumentów tekstowych, to z drugiej – kontekstuali-
zacja stanowi ich wadę. Ogranicza bowiem transferowalność modelu analitycz-
nego poza system językowy, w którym dokonywana jest analiza zapytań. Nie jest 
to zadanie niemożliwe, ale bardzo złożone, czasochłonne, wymagające dużego 
nakładu pracy szczególnie, gdy w grę wchodzi adaptacja określonych rozwiązań 
analitycznych na inne języki naturalne11. Dlatego też podstawą analizy eksplo-
racyjnej dokumentów tekstowych opartej na przetwarzaniu języka naturalnego 
jest wykorzystywanie istniejących słowników danego języka lub budowanie no-
wych w oparciu o analizowane teksty i zestawy słów. Logika analizy danych tek-
stowych wymaga zrozumienia technik w ramach Text Mining oraz podstaw, jakie 
dla zastosowania tych technik dają procedury NLP. Scharakteryzowanie kluczo-
wych etapów procesu analitycznego, w którym wykorzystujemy TM i NLP, po-
zwoli nam na pokazanie kolejnych jego etapów, jakie możemy realizować w śro-
dowisku CAQDAS. 

10  Język naturalny to język stosowany przez ludzi w codziennej komunikacji interpersonalnej 
do wytwarzania i przekazywania określonych treści. Język naturalny powstaje poprzez formal-
ne, świadome i ścisłe zdefiniowane wszystkich reguł, jakie nim rządzą. Na język formalny składa 
się system znaków używanych w procesie poznania rzeczywistości społecznej. Jego przeciwień-
stwem są języki formalne stanowiące etap pośredni między człowiekiem a maszyną i zapewnia-
jące skuteczną komunikację między nimi. Są zapisywane z użyciem przystępnych dla człowieka 
symboli, liter i wyrazów, a jednocześnie w pełni precyzyjne, co umożliwia ich automatyczne prze-
twarzanie przez komputer (Feldman, Sanger 2007; Hotho, Nurnberger, Paaß 2005).

11  Przykład takiego rozwiązania można znaleźć w: Tomanek, Bryda (2014).
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Proces eksploracji i odkrywania wiedzy w dokumentach tekstowych wy-
maga mocy obliczeniowej komputerów12 oraz przygotowania danych do dal-
szej analizy. Punktem wyjścia jest wstępna obróbka pliku tekstowego (ang. Text 
Preprocessing), podczas której dane tekstowe zapisane w różnych formatach 
są importowane do pojedynczego zbioru, łatwego do późniejszego odczyty-
wania i dokonywania przekształceń. Każdy „surowy” dokument tekstowy, któ-
ry zostanie poddany analizie danych musi być przekształcony w odpowiednią 
formę. W tym celu konieczne jest przetworzenie struktury danych tekstowych 
na taką, która jest bardziej odpowiednia na kolejnych etapach procesu analizy 
danych. Wiele podejść próbuje w tym zakresie wykorzystać wprost strukturę 
składniową i semantyczną danego dokumentu tekstowego. W metodologii Text 
Mining przyjmuje się założenie, że każdy dokument tekstowy jest reprezento-
wany przez zestaw występujących w nim słów (ang. bag of words), opisujących 
jego strukturę syntaktyczną i semantyczną. Przetwarzanie dokumentu w opar-
ciu o język naturalny tak, aby możliwa była jego dalsza analiza komputerowa 
wiąże się z redukcją syntaktyczną dokumentu tekstowego, której celem jest 
wykluczenie z procesu analizy nieistotnych składników tekstu. Etapy tego pro-
cesu przedstawia ilustr. 2.

Ilustr. 2. Etapy obróbki dokumentów tekstowych w ramach Text Mining

Źródło: opracowanie własne 

Pierwszym krokiem jest tokenizacja dokumentu tekstowego, czyli podział 
tekstu wejściowego na zdania, słowa, tokeny, czyli znaki interpunkcyjne i nietek-
stowe (przecinki, kropki itp.13). Proces ten jest uzależniony od języka, w jakim 

12  Dane są analizowane w postaci tekstowej, a nie liczbowej, co w przypadku dużych zbio-
rów dokumentów tekstowych wymaga odpowiedniej mocy obliczeniowej komputerów. Dopiero 
po przetworzeniu dane są analizowane w formie macierzy liczbowej.

13  Tokenami mogą być również inne znaczniki tekstu mające status wyrażeń regularnych.

Tokenizacja

Tworzenie stop listy

Analiza morfologiczna (Lematyzacja)

Poszukiwanie rdzenia (Stemming)

Lingwistyczna dekompozycja tekstu
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został napisany dany tekst i obszaru tematycznego, do którego się odnosi14. To-
kenizacja jest zazwyczaj procesem automatycznym zależnym jedynie od języka 
formalnego, w jakim napisany został program do eksploracji danych tekstowych. 
W wyniku tokenizacji tworzony jest zbiór słów występujących we wszystkich ana-
lizowanych dokumentach tekstowych, znaki interpunkcyjne są usuwane z dalszej 
analizy, a inne separatory nietekstowe zastępowane tzw. pojedynczymi białymi 
znakami (white spaces15). Zestawy słów (bag of words, BOW) uzyskane w efekcie 
połączenia wszystkich dokumentów tekstowych „tworzą” słownik klasyfikacyj-
ny, który jest poddawany dalszej obróbce przy rozwijaniu modelu analitycznego. 
Jednocześnie w celu zmniejszenia rozmiaru słownika, a tym samym wymiarowo-
ści opisu zbioru analizowanych dokumentów tekstowych dokonuje się dalszej re-
dukcji zestawu słów i fraz opisujących te dokumenty16.

Proces tworzenia słownika klasyfikacyjnego i modelu analitycznego wyma-
ga na etapie wstępnym „zubożenia” naturalnego języka tekstu poddawanego 
procedurom analitycznym Text Mining. Nie jest to rezygnacja z tradycyjnego „ja-
kościowego wglądu w dane”, poszukiwania sensu zawartego w analizowanych 
wypowiedziach czy dokumentach tekstowych, lecz raczej specyficzna redukcja 
analityczna tekstu (jego struktury syntaktycznej i gramatycznej), celem później-
szej rekonstrukcji zawartej w nim semantyki. Analiza danych tekstowych, zgodnie 
z logiką i metodologią drążenia danych, ma charakter iteracyjny, stąd w prak-
tyce weryfikacja kontekstu semantycznego danych tekstowych dokonuje się 
w ciągłym procesie dekonstruowania i rekonstruowania (odkrywania) struktur 
znaczeniowych poprzez stosowanie różnych procedur analitycznych17. Tradycyj-
ne, hermeneutyczne rozumienie w analizie danych jakościowych (analiza seman-
tyczna języka naturalnego dokonywana przez badacza) zostaje wsparte przez 

14  W przypadku języka polskiego przetwarzanie języka naturalnego jest utrudnione ze wzglę-
du na jego zróżnicowanie i bogactwo form fleksyjnych. Im większa fleksyjność języka naturalnego, 
tym więcej czasu potrzeba na redukcje występującej w nim odmiany wyrazów i sprowadzenie ich 
do formy podstawowej, nadającej się do zastosowania w Text Miningu.

15  Whitespace to język programowania stworzony przez Edwina Bradiego i Chrisa Morrisa, 
który do zapisu instrukcji wykorzystuje tylko tzw. „białe znaki”, czyli spacje, tabulatory i znaki no-
wej linii, a wszelki tekst jest jedynie komentarzem: http://compsoc.dur.ac.uk/whitespace/.

16  W praktyce istnieje szereg innych metod redukcji wymiarowości tekstów, jednakże 
ze względu na zakres tego artykułu scharakteryzowaliśmy te najczęściej wykorzystywane w po-
dejściu Text Mining. Należy jednak pamiętać, że ich przydatność w eksploracji danych tekstowych 
jest zależna od celu analitycznego i badawczego.

17  W analizie CAQDAS wspartej algorytmami i technikami Text Mining poszukuje nie samych 
słów kluczowych czy fraz, lecz ich kontekstu semantycznego, tj. reprezentacji w określonych se-
kwencjach zdaniowych języka naturalnego. W trakcie analizy Text Mining badacz poszukuje zna-
czeń słów w analizowanych strukturach języka, a nie tylko słów czy fraz, poszukuje ich seman-
tycznej, a nie statystycznej reprezentacji przy założeniu swoistego izomorfizmu lingwistycznego 
między językiem naturalnym i formalnym. 
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technologie informatyczne. Technologie te umożliwiają zapis formalny języka 
naturalnego, a co za tym idzie – jego analizę syntaktyczno-semantyczną wyko-
rzystującą zaawansowane algorytmy i techniki analityczne. W analizie formalnej 
języka naturalnego do rozwijania słowników klasyfikacyjnych czy budowy reguł 
i modeli analitycznych wykorzystywane są przede wszystkim słowa czy frazy, po-
nieważ to relacje między nimi, tak jak w języku naturalnym, stanowią reprezenta-
cję wiedzy zawartej w zbiorze analizowanych tekstów. 

Języki naturalne zawierają pod względem gramatycznym szereg wyrazów po-
mocniczych, które z punktu widzenia analiz Text Mining nie niosą ze sobą istotnych 
informacji o treści dokumentu tekstowego. Są to najczęściej spójniki lub wyrażenia 
funkcyjne. Stąd kolejnym krokiem jest ich eliminacja poprzez tworzenie tzw. stop 
listy (ang. stop words) w celu dalszej redukcji syntaktycznej danych tekstowych. 
W wielu programach komputerowych takie listy są już zaimplementowane. Lista 
taka nie jest zamknięta i badacz może dodawać do niej kolejne wyrazy, które uzna-
je za nieistotne z punktu widzenia analizy danych tekstowych. Stop lista jest ścisłe 
powiązana z językiem dokumentów tekstowych. Pomijanie wyrazów funkcyjnych 
jest prostym sposobem redukcji szumu informacyjnego i poprawy jakości repre-
zentacji tekstów, stosowanym od dawna w niemal wszystkich aplikacjach z dzie-
dziny pozyskiwania informacji i eksploracji danych tekstowych. Stop listy mogą 
być tworzone: (a) ręcznie na podstawie wiedzy i doświadczenia, (b) automatycznie 
na podstawie frekwencji ciągów znaków występujących w bazie tekstów, (c) auto-
matycznie z nadzorowaniem, gdy analityk weryfikuje działanie automatyczne.

Kolejnym etapem przetwarzania tekstu jest lematyzacja, czyli analiza mor-
fologiczna słownika i sprowadzenie podobnych form leksykalnych słów do jednej 
formy podstawowej (lematu, lemma18). W języku mówionym różnorodność flek-
syjna wyrazów jest niezbędna do zbudowania poprawnego syntaktycznie zdania. 
Wskazuje również na funkcję danego wyrazu w zdaniu. Jednak z punktu widzenia 
poprawnej reprezentacji dokumentu tekstowego podobne pod względem leksy-
kalnym słowa zawierają tę samą informację, a więc powinny być rozpoznane jako 
wystąpienie tego samego leksemu. Proces lematyzacji jest szczególnie ważny dla 
języków o bogatej fleksji, tj. język polski. W procesie eksploracji dokumentów 
tekstowych, w celu obliczenia podobieństwa pomiędzy dwoma dokumentami 
nie jest konieczne znalezienie poprawnej formy leksykalnej wyrazu, wystarczy 

18  Lemma to kanoniczna, najprostsza forma leksemu używana do jego reprezentacji słowni-
kowej. Lemma może być reprezentowana przez jeden wyraz tekstowy. Ma szczególne znaczenie 
w językach ze złożonym systemem odmiany, np. polskim. Natomiast leksem to wyraz, abstrakcyj-
na jednostka systemu słownikowego języka, na którą składa się znaczenie leksykalne oraz speł-
niane przez nią funkcje gramatyczne. W informatyce (języki programowania) leksem to podsta-
wowa jednostka leksykalna tekstu kodu źródłowego. Odnosi się zarówno do kompilatorów, jak 
i interpreterów.
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jego rdzeń (ang. stem), czyli taka jego cząstka, która umożliwi identyfikowanie 
leksemu. Proces sprowadzania wyrazu do jego rdzenia jest określany jako stem-
ming19. W praktyce sprowadzanie wyrazu do rdzenia oznacza usuwanie form 
przedrostkowych, przyrostkowych czy deklinacyjnych charakterystycznych dla 
danego wyrazu, słowa, przy zachowaniu jego znaczenia. W wyniku stemmingu 
otrzymujemy rdzeń klasyfikacyjny dla słów zawartych w słowniku. Uwzględnie-
nie kontekstu semantycznego w procesie eksploracji danych tekstowych zwięk-
sza rzetelność analiz Text Mining i poprawia jakość grupowania tekstów. Jak już 
wcześniej zaznaczaliśmy, nie wszystkie wyrazy występujące w tekście winny się 
pojawić w wektorowej reprezentacji dokumentu, ponieważ duża część z nich 
nie zawiera żadnych istotnych informacji. Stąd oprócz wspomnianych powyżej 
etapów przygotowania danych tekstowych do analizy eksploracyjnej, w zależ-
ności od celu badawczego, wykorzystuje się również metodę selekcji wyrazów 
ze względu na określone części mowy. Inne znaczenie w tekście mają bowiem 
rzeczowniki, czasowniki czy przymiotniki. Przykładowo rzeczowniki opisują okre-
ślone obiekty, zdarzenia, fakty, a także wskazują na tematykę. Natomiast przy-
miotniki wskazują na cechy i właściwości rzeczowników. Podobnie można poku-
sić się o redukcję danych tekstowych ze względu na występującą w dokumentach 
sekwencję wyrazów odnoszących się do pojedynczych bytów, takich jak osoby, 
instytucje czy organizacje. Sekwencje wyrazów ułatwiają bowiem poprawną re-
prezentację słów, szczególnie gdy ich znaczenie jest wąskie. Nieuwzględnienie 
w analizie tego typu sytuacji może prowadzić do błędnej interpretacji seman-
tycznej dokumentów tekstowych. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć liczbę wyra-
zów w słowniku, można wykorzystać algorytmy indeksowania lub wyszukiwania 
słów kluczowych. Prostym sposobem weryfikacji słów kluczowych jest wykorzy-
stanie ich entropii20. Odzwierciedla ona zakres dopasowania danego słowa klu-
czowego do różnych dokumentów tekstowych. Jeśli słowa występują w wielu 
dokumentach, to wskaźnik entropii będzie niski. Entropia może być postrzegana 
jako wskaźnik znaczenia (wagi) słowa w danej dziedzinie lub kontekście analizy 

19  Stemming to sprowadzenie grupy wyrazów do ich wspólnego rdzenia, postaci podstawo-
wej, umożliwiającej traktowanie ich wszystkich jak to samo słowo. Przykład stemmingu, tej pro-
cedury analitycznej, można znaleźć w artykule: Tomanek, Bryda (2014). Klasycznym przykładem 
tej procedury jest algorytm Portera, który znajduje rdzenie dla słów angielskich (Porter 1980). 
Tego typu algorytmy tworzone są zwykle w oparciu o reguły specjalnie skonstruowane dla kon-
kretnego języka.

20  Entropia to miara w teorii informacji wyrażająca średnią liczbę informacji, jaka przypada 
na pojedynczą wiadomość. Można ją interpretować jako niepewność wystąpienia danego zda-
rzenia elementarnego w następnej chwili. Jeżeli zdarzenie występuje z prawdopodobieństwem 
równym 1, to jego entropia wynosi 0, gdyż z góry wiadomo, co się stanie – nie ma niepewności. 
W analizach Text Mining entropia kładzie nacisk na rzadkie słowa, występujące tylko w kilku doku-
mentach z całego zbioru. Otrzymują one największą wagę w zbiorze dokumentów.
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danych tekstowych. Oprócz wspomnianych powyżej metod przygotowania da-
nych tekstowych do Text Mining, w celu lepszej reprezentacji wiedzy w doku-
mentach tekstowych, stosuje się rozwiązania z zakresu lingwistycznej obróbki 
danych (ang. Linguistic Preprocessing). Do rozwiązań tych należą m.in.:

1. Part-of-speech tagging (POS) – tagowanie części mowy według rodzaju 
danego języka,

2. Text chunking – podział tekstu na mniejsze jednostki analityczne w celu 
późniejszego grupowania sąsiadujących słów, wyrazów w zdaniu tak, aby łatwiej 
było znaleźć frazy, 

3. Word Sense Disambiguation – kategoryzacja semantyczna celem ustale-
nia znaczenia pojedynczych słów czy fraz w dokumentach, pod kątem ich lepszej 
reprezentacji w przestrzeni wektorowej, 

4. Parsing – analiza składniowa dokumentu tekstowego, jego struktury gra-
matycznej i zgodności z gramatyką języka naturalnego21. 

W analizie Text Mining w przetwarzaniu języka naturalnego wykorzystuje 
się w równym stopniu metody formalne i statystyczne. Metody formalne słu-
żą do opisu języka w wymiarze: fonologicznym (rozpoznawanie i generowanie 
mowy), leksykalnym (tokenizacja tekstu, identyfikacja części mowy, tagowanie 
słów), morfologicznym (rozpoznawanie sufiksów, prefiksów i form fleksyjnych, 
analiza wyrażeń, stemming/lematyzacja itp.), syntaktycznym (analiza gramatycz-
na zdań, poszukiwanie schematów lingwistycznych w danych tekstowych), se-
mantycznym (reprezentacja wiedzy, spójność semantyczna słów, wzbogacanie 
reprezentacji wiedzy przez synonimy, homonimy), pragmatycznym (weryfikacja 
sensów, interpretowanie intencji, analiza wyrażeń metaforycznych, przekształca-
nie informacji w wiedzę) i dyskursywnym (analiza kontekstu narracyjnego tekstu, 
wypowiedzi). Natomiast metody statystyczne koncentrują się na wyszukiwaniu 
regularności cechujących dane teksty i języki naturalne. Odnoszą się one – po-
dobnie jak w klasycznej analizie treści – do ilościowego podejścia do jakościowej 
analizy tekstu. W metodologii Text Mining do metod tych zalicza się przedsta-
wioną w poprzednim rozdziale wektorową reprezentację dokumentów oraz ana-
lizę ukrytych grup semantycznych dokumentów. Znaczenie technologii opartych 
na przetwarzaniu języka naturalnego wynika z tego, że uwalniają one użytkowni-
ka od problemów ekstrakcji wiedzy i interpretacji istotnej informacji znajdującej 
się w tekstach pisanych w języku naturalnym. Dzięki wsparciu informatycznemu 
reguły przetwarzania i analizy języka naturalnego pozwalają na:

21  W kontekście analizy Text Mining zdanie jako jednostka semantyczna w procesie komu-
nikacji wymaga ustalenia jego struktury gramatycznej i zgodności z gramatyką danego języka 
naturalnego. Większość współczesnych parserów jest przynajmniej częściowo oparta na analizie 
statystycznej korpusu języka, co pozwala na zgromadzenie informacji o częstości występowania 
poszczególnych wyrazów i fraz w różnych kontekstach.

Grzegorz Bryda, Krzysztof Tomanek



205

a) rozumienie i badanie struktury języków, 
b) trafną kategoryzację dokumentów tekstowych, 
c) tworzenie słowników,
d) automatyczne generowanie wypowiedzi, streszczeń, 
e) wyszukiwanie dokumentów, fragmentów tekstu,
f) grupowanie i klasyfikację dokumentów, 
g) automatyczne przetwarzanie treści dokumentów WWW, 
h) odkrywanie nowych elementów ontologii (pojęć, klas, atrybutów, relacji, 

twierdzeń), 
i) automatyczne wyszukiwanie elementów wiedzy, reprezentację i odkry-

wanie wiedzy zawartej w danych tekstowych.

CAQDAS, Text Mining i odkrywanie wiedzy w danych jakościowych 

Obecnie eksploracja danych tekstowych to przede wszystkim wyszukiwanie 
podobnych dokumentów tekstowych na podstawie zapytania lub wyszukiwanie 
podobnych dokumentów w oparciu o przykładowe dokumenty, a także klasyfi-
kacja, grupowanie, kategoryzacja dokumentów, rankingi ważności dokumentów 
czy analiza zależności pomiędzy dokumentami (np. analiza cytowań, plagiatów). 
Na gruncie socjologii jakościowej zarówno eksploracja, jak i zagadnienie odkry-
wania wiedzy w danych tekstowych nie ma utrwalonej tradycji. W pewnym sen-
sie problematyka ta jest obecna w metodologii teorii ugruntowanej oraz analizy 
treści. Jak pisze Krzysztof Konecki: „metodologia [teorii ugruntowanej] poprzez 
swoją elastyczność umożliwia zatem utrzymanie w trakcie badań tzw. ‘kontek-
stu odkrycia’ (serendipity), tj. dzięki jej procedurom posiadamy zdolność poszu-
kiwania i odkrywania zjawisk, których na początku badań nie szukaliśmy” (Ko-
necki 2000; Glaser, Strauss 2009). Serendipity jest umiejętnością, której można 
się nauczyć w praktyce, stosując określone techniki badawcze i procedury ana-
lizy danych. Jest to immanentna cecha teorii ugruntowanej, której klarowne 
procedury pozwalają na procesualne odkrywanie struktury zjawisk społecz-
nych. Nie oznacza to jednak, że przy użyciu innych metod nie jest to możliwe. 
Serendipity może odnosić się zarówno do implementowanej coraz częściej 
w programach CAQDAS metodologii mixed methods, jak i dowolnej metodo-
logii drążenia danych tekstowych (Data Mining, Text Mining czy Web Mining). 
Kontekst odkrycia może być również konsekwencją rozumowania dedukcyjne-
go (wnioskowanie logiczne, od ogółu do szczegółu), indukcyjnego (wnioskowa-
nie z prawdziwości racji, od szczegółu do ogółu), abdukcyjnego (wnioskowanie 
o prawdopodobnych przyczynach na podstawie znajomości skutku, wyjaśnianie 
tego, co wiadome, odwrotność dedukcji) czy nawet w szczególnych warunkach 
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heurystycznego (wnioskowanie bez ścisłych reguł, na podstawie skojarzeń lub 
analogii z czymś znanym uprzednio). W związku z tym pojawia się pytanie, czy 
ideę serendipity znaną z metodologii badań jakościowych można odnieść bez-
pośrednio do analiz Text Mining, łącząc ją z odkrywaniem wiedzy w danych tek-
stowych? Jak w związku z tym rozumieć zagadnienie odkrywania wiedzy w da-
nych, a w szczególności danych jakościowych? 

W tradycyjnym rozumieniu serendipity odnosi się do sekwencji działań ba-
dacza-analityka, w trakcie których „odkrywa” on, niejako przez przypadek, za-
leżności, prawidłowości czy własności badanego zjawiska lub procesu społecz-
nego. Odkrywanie wiedzy dokonuje się w sposób naturalny, poza badaczem, 
ale i także przy współudziale badacza, w zgodzie z logiką i procedurami dane-
go paradygmatu metodologicznego. Stąd serendipity w socjologii jakościowej 
jawi się jako naturalny kontekst odkrywania wiedzy w procesie badań tere-
nowych i analizy danych wspomaganej lub nie oprogramowaniem CAQDAS22. 
W tym sensie serendipity jest wypadkową wyobraźni socjologicznej, wiedzy, 
doświadczenia, warsztatu terenowego i umiejętności analitycznych badacza. 
W odniesieniu do analiz Text Mining odkrywanie wiedzy ma raczej charakter 
czysto analityczny i wiąże się z eksperymentowaniem z posiadanymi danymi. 
Kontekst odkrycia jest raczej konstruowany eksperymentalnie w procesie eks-
ploracji danych, przy wykorzystaniu różnych mniej lub bardziej zaawansowa-
nych technik czy algorytmów analitycznych. W tym sensie odkrywanie wiedzy 
w danych jakościowych (Text Mining, drążenie danych jakościowych) to inter-
aktywny i iteracyjny proces poszukiwania nowych (nieoczekiwanych) konfigu-
racji i regularności tkwiących w danych tekstowych. Jego celem jest przecho-
dzenie z poziomu „surowych” danych terenowych do generowania wzorców, 
prawidłowości, które stanowią fundament dalszej analizy i rozwijania wiedzy 
teoretycznej. Nie ma specjalnie znaczenia, jakie to są dane: wywiady indywi-
dualne, grupowe, dokumenty pisane, nagrania audio, pamiętniki, życiorysy, 
dzienniki itp. Ważne jest, aby dane surowe zostały przetworzone i zapisane 
w odpowiednich formatach jako dokumenty tekstowe, które dają się później 
przekształcać zgodnie z procedurami analitycznymi Text Mining czy przetwa-
rzania języka naturalnego.

Z metodologicznego punktu widzenia należy rozróżnić eksplorację i odkry-
wanie wiedzy w danych jakościowych. Celem eksploracji, najogólniej mówiąc, 
jest analiza danych tekstowych wykorzystująca techniki Text Mining i algorytmy 
NLP dla lepszego zrozumienia sieci relacji ukrytych w tych danych. Automatyczna 
eksploracja danych jakościowych korzysta z technik Text Mining i algorytmów 

22  W socjologii jakościowej, antropologii społecznej czy etnografii odkrycia mają charakter 
rzeczowy i prowadzą przede wszystkim do głębszego i lepszego rozumienia badanych zjawisk.
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przetwarzania języka naturalnego. Dzięki temu otwiera nowe możliwości w za-
kresie interakcji badacza-analityka z danymi tekstowymi. Między innymi daje 
możliwość budowania różnorodnych modeli reprezentacji wiedzy. Dlatego mo-
dele eksploracji danych powinny być przejrzyste tak, aby były w stanie opisy-
wać wzorce, które można intuicyjne zinterpretować i wyjaśnić. Istotą procesu 
eksploracji jest dobór odpowiednich technik czy algorytmów analitycznych, 
uwzględniających kontekst znaczeniowy danych jakościowych (tekstowych). 
Przykładowo algorytmy reguł indukcyjnych plus przetwarzanie języka naturalne-
go obejmujące formalizację tekstu (przedstawienie wypowiedzi stworzonej w ję-
zyku naturalnym w języku formalnym) oraz implementacja jej wyniku w progra-
mach komputerowych odzwierciedlają eksperymentalny kontekst odkrywania 
wiedzy w danych tekstowych. Nie pozwalają jednak na zbyt duży poziom uni-
wersalizacji tej wiedzy, ponieważ NLP z natury ma charakter dziedzinowy, okre-
ślony przez kontekst semantyczny i strukturę lingwistyczną danego języka natu-
ralnego23. Stąd niezwykle ważny jest dobór metody eksploracji do celu analizy 
i rodzaju danych jakościowych (artykuły prasowe, blogi, wywiady indywidualne, 
wywiady grupowe itp.), uwzględniający ich kontekst znaczeniowy. Eksploracja 
danych tekstowych obejmuje m.in. następujące rodzaje zadań analitycznych: 
opis i charakterystyka danych, odkrywanie reguł asocjacyjnych, klasyfikację, gru-
powanie (analiza skupień, k-średnich, dwustopniowe grupowanie), predykcję, 
analizy statystyczne (regresja, dyskryminacja), odkrywanie wzorców sekwencji, 
poszukiwanie odchyleń, anomalii, tradycyjne wyszukiwanie oraz ekstrakcję treści 
dokumentów tekstowych i WWW itp.24 Odkrywanie wiedzy w danych jakościo-
wych ma charakter ogólniejszy i odnosi się do całego procesu transformacji suro-
wych danych tekstowych we wzorce czy reguły semantyczne. Wiąże się nie tylko 
z rozumieniem języka danych i treści dokumentów, lecz także z umiejętnością 
ich wielowymiarowej analizy, syntezy wiedzy, nadawania sensu czy interpretacji. 
Dane tekstowe są jakościowymi reprezentacjami obiektów empirycznych świa-
ta społeczno-kulturowego: wypowiedzi, faktów, zdarzeń itp. Przez odniesienie 
do tego, co reprezentują, zawierają znaczenie, a więc są nośnikami określonych 
informacji. Treści informacyjne organizowane są w procesie analizy i interpretacji 
w struktury wiedzy. Interpretacja danych wymaga wiedzy o opisywanym świecie 

23  Próbka takich reguł jest zawarta w artykule: Tomanek, Bryda (2014). Budując reguły, po-
sługujemy się procedurami i założeniami przetwarzania języka naturalnego. Na przykładzie pro-
gramu QDA Miner pokazujemy, jak zbudować reguły słownikowe, które w ramach języka polskie-
go będą dawały dość trafne wyniki analityczne. Budując reguły, posługujemy się procedurami 
i założeniami przetwarzania języka naturalnego.

24  Wiedza może przyjmować wiele postaci: wartości miar statystycznych, opisy charaktery-
styczne/dyskryminujące, reguły asocjacyjne, drzewa i reguły klasyfikacyjne, funkcje i równania, 
klauzule logiczne, skupienia i ich opis, taksonomia (hierarchia), trendy i zależności czasowe.

Od CAQDAS do Text Miningu…



208

i o języku, w którym dane są zapisane. Wiedza pełni aktywną rolę w procesie 
interpretacji danych, nadawania im znaczenia (sensu). Relacje między danymi, 
informacją i wiedzą można opisać podobnie, jak relacje między obiektem, sym-
bolem i ideą w trójkącie semiotycznym Ogdena i Richardsa (1923). Z kolei dane, 
informacja i wiedza to trzy wierzchołki trójkąta określanego jako trójkąt episte-
miczny, odzwierciadlający charakter reprezentowania i odkrywania wiedzy w da-
nych tekstowych. Jeśli nałożymy na siebie te trójkąty, odwracając jednocześnie 
podstawę trójkąta epistemicznego, tak by była ona bliższa szczytowi trójkąta se-
miotycznego, otrzymamy diagram przedstawiający relacje pomiędzy strukturami 
poznawczymi (wiedza) i strukturami językowymi (lingwistyka, NLP), występują-
cymi w analizach Text Mining. Relacje te przedstawia ilustr. 3. W konsekwencji 
każda odkrywana struktura epistemiczna w procesie analizy danych tekstowych 
czerpie ze struktury semiotycznej języka naturalnego. Rozróżnienie danych, in-
formacji i wiedzy jest więc nie tylko istotne dla określenia relacji między nimi, 
lecz przede wszystkim dla zrozumienia roli wspomaganej komputerowo analizy 
danych (CAQDAS), analiz typu Text Mining czy przetwarzania języka naturalnego 
w procesie odkrywania wiedzy w danych jakościowych (ilustr. 3). 

Ilustr. 3. Relacje między strukturami epistemicznymi (poznawczymi) 
i semiotycznymi w procesie odkrywania wiedzy w danych tekstowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie idei trójkąta semiotycznego
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Wykorzystywanie wiedzy o składni języka, semantyce i logice powiązań po-
między elementami wypowiedzi to atrakcyjny obszar w eksploracji oraz analizie 
danych tekstowych w programach CAQDAS. W programach tych istnieje wiele 
algorytmów czy technik analitycznych wydobywania informacji z danych teksto-
wych. Każda metoda analizy tekstu ma jednak swoje mocne i słabe strony. Więk-
szość narzędzi CAQDAS istniejących obecnie na rynku opiera się zwykle na jednym 
podejściu do analizy tekstu, u podstaw którego zazwyczaj stoi określony paradyg-
mat metodologiczny (metody mieszane, teoria ugruntowana, analiza treści, ana-
liza dyskursu itp.). Jednocześnie rozwój CAQDAS to implementacja nowych funk-
cjonalności, algorytmów czy technik analitycznych, np. automatyczne uczenie 
wzorców kodowania danych z wykorzystaniem języka NLP (Qualrus) czy techniki 
Text Mining (QDA Miner, Wordstat). Nie jest zaskoczeniem korzystanie w analizie 
danych jakościowych z tabel kontyngencji przy budowaniu typologii czy klasyfi-
kacji, ale implementowanie w programach CAQDAS technik statystycznych czy 
algorytmów Text Mining może być dla niektórych badaczy zaprzeczeniem istoty 
badań jakościowych. Wykorzystywanie w analizie danych jakościowych technik 
statystycznych, np. analizy korespondencji, analizy skupień, skalowania wielo-
wymiarowego, regresji czy reguł indukcyjnych wzbogaca proces eksploracji i od-
krywania wiedzy, ukazując nowe obszary rozwoju socjologii jakościowej. Szybki 
rozwój technologii informacyjnych i dostępność dużych wolumenów danych tek-
stowych i webowych powoduje również, że wiele programów CAQDAS podąża 
obecnie w kierunku analiz online oraz eksploracyjnej metodologii drążenia da-
nych tekstowych – Text Mining (Wiedemann 2013). Niezależnie od tego, jakie 
funkcjonalności są obecne w programach CAQDAS, badacz jakościowy powinien 
być na każdym etapie procesu badawczego krytyczny co do efektów stosowania 
nowych technologii czy funkcjonalności i mieć cały czas na uwadze fakt, że pro-
gramy CAQDAS są tylko narzędziem w procesie analizy danych. A coraz większa 
ich uniwersalizacja pod kątem funkcjonalności pozwala na ich szerokie zastoso-
wania, niezależnie od paradygmatu metodologicznego. Rozpatrując proces od-
krywania wiedzy w danych jakościowych, można odnieść go do relacji między 
światem faktów empirycznych i konstrukcji teoretycznych. W relacji tej oprogra-
mowanie komputerowe, NLP, procesy eksploracji danych, metody rozumowania 
naukowego czy algorytmy i techniki analityczne pełnią rolę pośredniczącą mię-
dzy tymi światami. Strukturę tych relacji przedstawia ilustr. 4.

W socjologii jakościowej, ze względu na wielość dostępnych danych teksto-
wych oraz w zasadzie nieograniczone możliwości ich gromadzenia, istnieje pole 
do wykorzystywania zarówno technik Text Mining, jak i podejścia CAQDAS w pro-
cesie odkrywania wiedzy. Oba rozwiązania opierają się zarówno na eksploracji 
i analizie nieustrukturyzowanych danych tekstowych, jak i wnioskowaniu „ugrunto-
wanym” w tychże danych. Text Mining jest definiowany jako proces wydobywania 
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informacji w zbiorach dokumentów poprzez identyfikację i poszukiwanie wzorów, 
regularności, struktur relacji w danych tekstowych (Feldman, Sanger 2006). Po-
dobnie jest we wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych. Do-
minujący w programach CAQDAS paradygmat teorii ugruntowanej wymaga eks-
plorowania czy odkrywania wiedzy w danych jakościowych z otwartym umysłem, 
a identyfikowanie kategorii, koncepcji i konstrukcji, które wyjaśniają określone 
procesy społeczne nie powinno być w żaden sposób narzucone z zewnątrz (Gla-
ser 1978, 1992; Glaser, Strauss 2009). Badacz jakościowy, podobnie jak analityk 
Data czy Text Mining w procesie drążenia danych powinien pozwolić, by kategorie 
czy konstrukcje analityczne „wyłoniły się” z analizowanych danych w procesie cią-
głego porównywania zakodowanych treści, fragmentów czy dokumentów. Możli-
wość wykorzystania algorytmów drążenia danych tekstowych we wspomaganej 
komputerowo analizie danych jakościowych oraz automatyzacja wstępnego kodo-
wania danych powstrzymuje badacza od narzucania jakiejkolwiek struktury, poza 
tą, która jest zawarta w samych danych tekstowych. Nie oznacza to oczywiście, 
że automatyczne tagowanie czy procedury analityczne wspomagające prepro-
cessing danych tekstowych są lepsze od tradycyjnych procedur kodowania sto-
sowanych przez badaczy związanych z paradygmatem teorii ugruntowanej. Text 
Mining, tak jak go opisujemy w tym artykule, stanowi rozwinięcie i uzupełnienie 
tradycyjnych metod analizy (Qualitative Analysis, Qualitative Content Analysis), 
a także całego procesu odkrywania wiedzy w teorii ugruntowanej. Pod względem 
eksploracji danych tekstowych Text Mining oraz jego techniki i algorytmy są bliż-
sze logice i technikom analizy treści, w której w procesie kodowania z zastoso-
waniem klucza kategoryzacyjnego „wyłaniają się” kategorie analityczne. W Text 
Mining, podobnie jak w analizie treści, częstym efektem analizy są słowniki ana-
lityczne, zbiory słów kluczowych, wykorzystywane do klasyfikacji analizowanych 
dokumentów tekstowych. Analiza treści i Text Mining wykorzystują algorytmy 
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komputerowe dla zliczania słów kluczowych, stop listy itp., ale drążenie danych 
tekstowych idzie dalej, w kierunku odkrywania kontekstów znaczeniowych słów 
kluczowych czy wypowiedzi za pomocą przetwarzania języka naturalnego. 

CAQDAS a Text Mining: podejścia alternatywne czy komplementarne? 

Text Mining jako zbiór technik i algorytmów wspomagających procesy eks-
trakcji informacji i indukcyjnego25 poszukiwania wzorów i współzależności w zbio-
rach danych (odkrywania i reprezentacji wiedzy) stanowi kwintesencję podejścia 
eksploracyjnego w analizie danych tekstowych, powszechnie znanego jako Text 
Analytics. Jeżeli jednak tradycyjne analizy tekstu z wykorzystaniem programów 
CAQDAS, podobnie jak Text Mining, pozwalają na kompleksową eksplorację da-
nych jakościowych w procesie odkrywania wiedzy, to pojawia się pytanie o ich 
wzajemne relacje na gruncie metodologii oraz analizy danych jakościowych. Czy 
podejścia te są względem siebie konkurencyjne, czy raczej komplementarne? 
Czemu Text Mining może służyć w analizie danych jakościowych? Co oferują pro-
cedury Text Mining? Jakie problemy Text Mining rozwiązuje?

W sensie metodologicznym drążenie danych dotyczy zarówno danych wy-
wołanych, jak i danych zastanych26. W sensie analitycznym wymaga wiedzy oraz 
umiejętności integracji danych jakościowych i ilościowych, a także ich komplek-
sowej analizy. Dzięki rozwojowi informatyki, zaawansowanych algorytmów sta-
tystycznych, sztucznej inteligencji czy metod uczenia maszynowego Text Mining 
wzbogaca także schematy tradycyjnej eksploracyjnej analizy danych jakościo-
wych, które są efektem rejestracji wypowiedzi, zdarzeń lub działań aktorów 
społecznych. Takie podejście umożliwia nie tylko kompleksowe zrozumienie zja-
wisk i procesów społecznych w socjologii jakościowej, lecz także w oparciu o od-
kryte wzory oraz regularności tworzenie analitycznych modeli klasyfikacyjnych 
lub predykcyjnych. W analizach Text Mining wykorzystuje się oprogramowanie 

25  Rozumowanie indukcyjne – w szerszym znaczeniu – polega na dokonywaniu obserwacji 
i eksperymentów, wyprowadzaniu na tej podstawie uogólnień oraz formułowaniu hipotez i ich 
weryfikacji. Zasada indukcji jest regułą pozwalającą na przejście od przypadków zaobserwowa-
nych do twierdzeń ogólnych obejmujących także przypadki niezaobserwowane. W przypadku 
Text Mining indukcyjny charakter wnioskowania oznacza poszukiwanie relacji w danych oparte 
na algorytmach statystycznych i sztucznej inteligencji, a nie klasycznych kanonach indukcji Milla.

26  W naukach społecznych, w praktyce badawczej nie wszystkie zjawiska możliwe są do uch-
wycenia przy pomocy rejestracji zachowań. W obszarze socjologii opis i analiza zjawisk wyma-
ga wykorzystania nie tylko danych zastanych, lecz także danych gromadzonych w toku badań 
empirycznych w odniesieniu do określonego problemu. Dane generowane w toku takich badań 
są efektem konceptualizacji i operacjonalizacji, w wyniku której kształtują się: podejście do pro-
blemu, wymiary analizy, pytania i hipotezy badawcze.
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komputerowe, techniki i algorytmy analityczne do znajdowania ukrytych dla 
człowieka prawidłowości zawartych w strukturze danych tekstowych, ze wzglę-
du na jego ograniczone możliwości percepcyjne i czasowe. Wspomagana kom-
puterowo analiza danych jakościowych wykorzystująca techniki Text Mining czy 
przetwarzanie języka naturalnego to swoiste novum na gruncie socjologii jako-
ściowej. Zastosowanie Text Mining w obszarze CAQDAS podnosi zarówno wiary-
godność wyników analizy danych jakościowych, jak i rangę badań jakościowych 
w socjologii i naukach społecznych. CAQDAS zyskuje bardziej wszechstronny cha-
rakter i ogromne możliwości analizy danych tekstowych w wymiarze lingwistycz-
nym, syntaktycznym, semantycznym czy pragmatycznym. Na płaszczyźnie meto-
dologicznej i analitycznej Text Mining i CAQDAS nie są aż tak odmienne, jakby się 
pierwotnie mogło wydawać. Różnice sprowadzają się głównie do wymiaru auto-
matyzacji procesu eksploracji danych. Procedury analityczne w zakresie odkry-
wania wiedzy są podobne. Przegląd podstawowych różnic między CAQDAS a Text 
Mining przedstawia tabela 2.

W praktyce różnica między Text Mining a CAQDAS jest zauważalna w zakre-
sie liczby przetwarzanych danych tekstowych. Jeśli oprogramowanie CAQDAS 
wykorzystuje się w pracy raczej z mniejszymi zbiorami danych jakościowych, 
to Text Mining pozwala na prowadzenie analiz, w których wielkość zbioru danych 
jest w zasadzie nieograniczona. Algorytmy Text Mining pozwalają na przegląda-
nie i analizę informacji, których liczba jest wręcz niewyobrażalna dla badacza 
jakościowego oraz wykonywanie obliczeń i analiz w niebywale krótkim czasie. 
Możliwości analizowania i rozumienia dużych wolumenów danych tekstowych 
są mniejsze ze względu na ich wielowymiarowość. Techniki i algorytmy analitycz-
ne Text Mining uzupełniają oraz wzbogacają nie tylko tradycyjne funkcjonalno-
ści oprogramowania CAQDAS, ale i nasze zdolności analityczne. W odróżnieniu 
od tradycyjnie stosowanego najczęściej w socjologii podejścia a apriorycznego 
techniki CAQDAS i Text Mining odnoszą się do odkrywania relacji między zmien-
nymi w sytuacji, gdy nie ma określonych z góry oczekiwań ani założeń odnośnie 
natury tychże relacji. Hipotezy są generowane a posteriori z danych niż stawiane 
a priori. W typowym procesie eksploracyjnej analizy danych bierze się pod uwa-
gę i porównuje wiele zmiennych, w wielu różnych kombinacjach i konfiguracjach, 
w poszukiwaniu istotnych zależności między nimi. Zależności te reprezentują mo-
dele drążenia danych tekstowych, budowane w oparciu o zaawansowane me-
tody i techniki analityczne. Model analityczny powstaje jako efekt konfiguracji 
danych i zmiennych, niezależnie od wielkości zbioru czy zbiorów danych i liczby 
zmiennych. Text Mining, przy konstruowaniu takich modeli, bazuje na rozumo-
waniu indukcyjno-dedukcyjnym oraz indukcyjno-abdukcyjnym w obszarze skoń-
czonego zbioru dokumentów tekstowych. Modele reprezentują strukturę aso-
cjacji empirycznych, które następnie się testuje i interpretuje. W CAQDAS zbiór 
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danych jakościowych jest także skończony, a wnioskowanie najczęściej opiera się 
na rozumowaniu indukcyjno-dedukcyjnym lub indukcyjno-abdukcyjnym. Jego 
efektem są zazwyczaj mapy kognitywne ukazujące relacje między dokumenta-
mi, kodami, kategoriami czy konceptami. Jeśliby przyjąć za Ann Lewins definicję 
CAQDAS odnoszącą się do tzw. jakościowej analizy danych jakościowych (Lewins, 
Silver 2007), to należałoby raczej wykluczyć zastosowanie technik i algorytmów 
Text Mining w obszarze wspomaganej komputerowo analizy danych jakościo-
wych. Porównanie logiki analizy Text Mining i CAQDAS pokazuje, że na gruncie 
analitycznym i metodologicznym są one raczej epistemologicznie kompatybilne 
niż konkurencyjne. Podobnie jak w wielu jakościowych podejściach metodolo-
gicznych do procesu analizy danych jakościowych Text Mining „zachęca” badacza 
do otwartości w konstruowaniu modeli opisujących struktury relacji w danych. 
Innymi słowy można powiedzieć, że techniki i algorytmy drążenia danych teksto-
wych doskonale wkomponowują się w różne etapy wspomaganej komputerowo 
analizy danych jakościowych w procesie odkrywania wiedzy27.

Tabela 2. Podstawowe różnice między metodologią CAQDAS a Text Mining

Wymiar CAQDAS Techniki Text Mining

1 2 3

Dominująca tradycja 
metodologiczna

Teoria ugruntowana Analiza treści

Podejście analityczne
Analiza jakościowa danych 
tekstowych

Analiza jakościowa i ilościowa 
danych tekstowych

Procedury analizy danych 
tekstowych

Kodowanie tekstu Tagowanie tekstu 

Liczba dokumentów w zbiorze 
danych

Ograniczona Nieograniczona

Integracja danych liczbowych 
i tekstowych

Zależna od metodologii Niezależna od metodologii

Przetwarzanie języka 
naturalnego

Niestosowane 
Automatyczne, 
półautomatyczne 
(nadzorowane)

Wzorce kodowania danych 
tekstowych

Ręczne (kontekstowe)/
semiautomatyczne

Uczenie reguł (automatyzacja 
kodowania)

Kodowanie, tagowanie 
Nadawanie znaczeń oparte 
na regułach: semantycznych, 
pragmatycznych

Odkrywanie znaczeń w oparciu 
o reguły syntaktyczne/
semantyczne

Rola badacza-analityka 
w eksploracji danych 

Konstruktor/interpretator Rekonstruktor/interpretator

27  Tym bardziej, że Text Mining w praktyce analitycznej można stosować do różnych danych 
tekstowych.
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1 2 3

Algorytmy i techniki analityczne
Typologie, analiza 
podobieństwa

Statystyka i uczenie 
maszynowe, klasyfikacja, 
grupowanie, reguły indukcyjne

Proces odkrywania wiedzy
Metoda ciągłego 
porównywania 

Automatyczne generowanie 
wzorców

Analiza słownikowa danych 
tekstowych

Analiza słów kluczowych Tezaurusy/słowniki analityczne

Walidacja procesu analizy 
danych

Ręczna
Automatyczna, nadzorowana 
i półautomatyczna

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie 

CAQDAS, Text Mining i nowoczesne technologie informatyczne pozwalają 
na rozwiązania metodologiczne, które automatyzują i wzbogacają analizę danych 
jakościowych. Jednakże w przeciwieństwie do popularnego przekonania anali-
zy Text Mining nie jest zautomatyzowanym, pozbawionym refleksyjności działa-
niem. Podobnie jak w przypadku CAQDAS jest to proces iteracyjny, wymagający 
świadomego podejścia ze strony badacza do analizy28. W praktyce Text Mining 
to najczęściej metody półautomatyczne (nadzorowane), wymagające wiedzy 
i znajomości technik analitycznych.

Praca z programami CAQDAS uczy badacza rygoryzmu metodologicznego, 
przestrzegania procedur, dokładności i precyzji w procesie analizy danych ja-
kościowych, a Text Mining otwiera na nowe obszary wiedzy, interdyscyplinar-
ność i wymaga dodatkowych umiejętności analitycznych, co pozytywnie odbija 
się na jakości prowadzonych analiz i badań terenowych. Wsparcie wspomaga-
nej komputerowo analizy danych jakościowych o zaawansowane techniki i algo-
rytmy analityczne Text Mining powoduje, że w programach CAQDAS przecina-
ją się różne paradygmaty metodologiczne: teoria ugruntowana – analiza treści 
czy mixed methods. Pod względem metodologicznym Text Mining jest w pew-
nym sensie odbiciem logiki teorii ugruntowanej. Pod kątem analitycznym jest 
podobny do analizy treści. Jednak chociaż oba podejścia wykorzystują algorytmy 
komputerowe w analizie danych tekstowych, to Text Mining idzie dalej. Charak-
teryzuje się unikalną zdolnością przetwarzania języka naturalnego oraz wyko-
rzystywania w procesie analizy wiedzy zawartej w słownikach przedmiotowych 

28  Przykłady takiego podejścia znajdują się w artykule: Tomanek, Bryda (2014).

Grzegorz Bryda, Krzysztof Tomanek
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i tematycznych. Dzięki temu zastosowanie technik Text Mining w dziedzinie so-
cjologii jakościowej i wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych 
prowadzi do pogłębiania wiedzy o mechanizmach działań i procesów społecz-
nych. Sprzyja również integracji danych z wielu różnych źródeł, danych zastanych 
i danych pochodzących z terenowych badań jakościowych. Integracja danych 
prowadzi do systematycznego rozwoju i integracji wiedzy socjologicznej, a także 
poprawia jakość analiz i badań jakościowych. Dla badacza społecznego, a szcze-
gólnie badacza jakościowego, niezwykle ważne jest podejście od strony danych, 
odkrywania wiedzy z danych, budowanie wielowymiarowych modeli analitycz-
nych, mechanizmów i działań społecznych, a w konsekwencji testowanie zależ-
ności i hipotez między zmiennymi w tych modelach poprzez stosowanie trady-
cyjnych metod i technik badań socjologicznych. Przekonanie o tym, że wiedza 
zawarta jest w danych, w sposobie ich zbierania i analizy, jest obecne w socjo-
logii jakościowej od zawsze. Logika eksploracji dużych zbiorów danych teksto-
wych z wykorzystaniem Text Mining i przetwarzania języka naturalnego wnosi 
w obszar wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych nowe, nie-
spotykane dotąd możliwości odkrywania relacji w różnych układach społecznych, 
a tym samym poszerzania i pogłębiania wiedzy socjologicznej. 
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From CAQDAS to Text Mining  
New Techniques in the Qualitative Data Analysis

Summary. The aim of this article is methodological reflection on the development of com-
puter-assisted qualitative data analysis in the direction of Knowledge Discovery in Textual Da-
tabases and Text Mining. In our consideration we focus on the social sciences area, especially 
qualitative analysis. In the last few years the usage of computer-assisted qualitative data analysis 
in the field of qualitative sociology has become a fact. Environment of qualitative researchers are 
increasingly reaching for CAQDAS software in their research projects. Our experience show that 
possibility of working with various CAQDAS programs leads to increased methodological aware-
ness, which moves to greater accuracy and precision in the process of qualitative data analysis. 
The idea of usage Text Mining techniques, Natural Language Processing and Data Mining meth-
odology is a novelty in the field of qualitative sociology. Text Mining is a set of techniques, which 
are equipped with programs designed for automatic or semiautomatic extracting and analyzing 
informations from textual data. Text Mining involves the use of computer software in finding 
relationships in the unstructured, textual data, which are hidden for a human due to its limited 
perceptual and temporal abilities. If CAQDAS analytical algorithms are rather used to work with 
a smaller qualitative data sets, Text Mining techniques allows to analyze unlimited textual data 
sets. In this article we would like to approach the key elements of the process of Text Mining anal-
ysis and try to answer the question whether these approaches compete with each other, or are 
rather complementary?

Keywords: knowledge discovery in data, CAQDAS, Data Mining, Text Mining, grounded 
theo ry, Natural Language Processing (NLP), Knowledge Discovery in Textual Databases (KDT).
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Odkrywanie wiedzy w wypowiedziach tekstowych 
Metoda budowy słownika klasyfikacyjnego 

Streszczenie. Wykorzystywanie wiedzy o składni języka, semantyce i logice powiązań po-
między elementami wypowiedzi to atrakcyjny obszar w eksploracji danych oraz analizach tek-
stowych. Jak dotąd metody analizy i klasyfikacji tekstów nie zawsze wykorzystują oferowane we 
wspomnianych obszarach osiągnięcia. Celem artykułu jest pokazanie metody, która integruje roz-
wiązania zaczerpnięte z różnych obszarów wiedzy naukowej. Zadania, jakie stawiają przed sobą 
autorzy, to: (a) wykorzystanie wiedzy z zakresu: językoznawstwa, NLP, logiki, statystyki w celu 
budowy rzetelnego narzędzia analitycznego w środowisku CAQDAS; (b) zastosowanie przewidzia-
nych w CAQDAS rozwiązań oraz dodanie do nich nowych technik wspierających budowę narzędzi 
klasyfikacyjnych; (c) ocena zastosowanego rozwiązania. Zdaniem autorów metoda budowy słow-
ników analitycznych, której wynikiem ma być narzędzie dokonujące trafnej klasyfikacji, wymaga 
syntezy wielu rozwiązań. Z jednej strony konieczna jest znajomość podstaw języka wyszukiwania 
treści, z drugiej – owocne okazuje się wykorzystanie narzędzi zbudowanych przez językoznaw-
ców (Thesaurus, słowniki synonimów, słowników relacji leksykalnych), badaczy jakościowych 
(lista przymiotnikowa ACL) oraz metodologów (indeks podobieństwa, proces deduplikacji opar-
ty na mechanizmie machine learning, miara trafności klasyfikacji). W ramach proponowanego 
podejścia autorzy opisują krok po kroku proces budowy słownika kategoryzacyjnego, akcentują 
pułapki i ważne decyzje, jakie w ramach tego procesu napotyka analityk.

Słowa kluczowe: Text Mining, CAQDAS, słownik klasyfikacyjny, słownik analityczny, analiza 
tematyczna, przetwarzanie języka naturalnego, NLP, Thesaurus, CRISP-DM, lista przymiotnikowa 
ACL, Słowosieć, odkrywanie wiedzy w danych tekstowych, KDT.

Wprowadzenie 

Wśród badaczy spotkać można przekonanie, jakoby analiza danych jakościo-
wych była procesem niejasnym (Lofland i in. 2009; Silverman 2007), kryła w sobie 
niejawne decyzje, którymi analityk nie chce podzielić się ze światem naukowym, 
z różnych zresztą powodów. W polskim piśmiennictwie poświęconym zagadnie-
niom CAQDAS i komputerowej analizie danych jakościowych (KADJ) spotykamy 
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stanowisko, które z kolei pomija momenty decyzyjne w analizie, a skupia się jedy-
nie na opisie i prezentacji możliwości, jakie dają oprogramowania do analiz danych 
jakościowych (Niedbalski 2013; Brosz 2012). W obu przypadkach widoczny jest 
brak transparentności procesu analiz, jakich dokonuje się na danych jakościowych. 
Przez proces ten rozumiemy: uporządkowaną sekwencję działań, jakie wykonuje 
analityk w swojej pracy (są to zarówno: dylematy, jakie analityk spotyka opracowu-
jąc dane jakościowe, ale też rozwiązań, jakie przyjmuje). Tymczasem w literaturze 
poświęconej KADJ widoczne jest oczekiwanie, aby proces analiz i metody stosowa-
ne w trakcie pracy z danymi jakościowymi były transparentne, ergo niosły ze sobą 
systematyzację praktyk analitycznych (Kordasiewicz, Haratyk 2013). Zdarzają się 
już artykuły pokazujące taki sposób prowadzenia analiz (Tomanek 2014a). Kon-
tynuując tę praktykę, poświęcamy ten artykuł prezentacji metody pozwalającej 
na zbudowanie słownika analitycznego służącego klasyfikacji wypowiedzi. Metodę 
opiszemy, pokazując całościowy proces analityczny, a także opisując krok po kroku 
działania wymagające dodatkowych decyzji natury metodologicznej. Budowa słow-
nika opisana będzie przy użyciu oprogramowania QDA Miner i Wordstat. Podkre-
ślamy jednak, że sama metoda może być realizowana niezależnie od rozwiązania 
IT, po jakie sięgamy. Dlatego też wiedza, jaką przekazujemy, traktowana jest przez 
nas jako systematyczny wykład z zakresu metodologii analiz danych jakościowych1.

Podstawy koncepcyjne 

Podstawy dla analiz językowych, z których czerpiemy inspiracje, pochodzą 
przede wszystkim z dorobku: epistemologów, językoznawców oraz badaczy zja-
wisk społecznych i kulturowych.

Pierwsi zbudowali różnorodne modele rozumienia języka. Willard Van Orman 
Quine przekonywał, że nasze zrozumienie świata zależy od stopnia opanowania 
języka, którym ten świat opisujemy (Quine 1999: 29). Hilary Putnam akcentował 
związek języka ze światem realnym (Putnam 1990), a Charles Sanders Peirce zbu-
dował model obrazujący związek pomiędzy: słowem–znaczeniem–przedmiotem 
(Peirce 1931: 35). Saul Kripke podkreśla, że związek języka ze światem jest de facto 
związkiem języka z wieloma możliwymi światami. Oznacza to, że jedno słowo (wy-
powiedź) za sprawą wielu możliwych interpretacji i odmiennych użyć może się od-
nosić do wielu obiektów zarówno tych istniejących w świecie realnym, jak i tych ży-
jących w wyobraźni autora wypowiedzi (Kripke 2001). Konsekwencji przywołanych 

1  Artykuł ten jest rozwinięciem sposobu analiz, jaki jeden z autorów przyjął we wcześniej-
szych pracach poświęconych analizie danych tekstowych z zastosowaniem słowników klasyfika-
cyjnych (por. Tomanek 2014).
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refleksji dla naszej pracy będzie kilka. Są to: wrażliwość na wieloznaczność termi-
nów; wiedza o wielu odniesieniach przedmiotowych, jakie mogą przysługiwać jed-
nemu słowu; użycie ontologii w celu rozpoznania świata i obiektów tego świata 
w danym języku; zastosowanie modelu znaku dla rekonstrukcji typów wypowiedzi.

Od językoznawców czerpiemy wiedzę o: zasadach budowy wypowiedzi 
(składnia), treści i znaczeniu wyrazów (semantyka), zależności znaczeń od kon-
tekstu (pragmatyka). Te trzy wybrane obszary językoznawstwa wykorzystamy, 
budując słownik klasyfikacyjny, w którym zdefiniujemy:

a) reguły znaczeniowe identyfikujące wypowiedzi podobne semantycznie 
(synonimia) i biegunowo różne znaczeniowo (antynomia),

b) reguły pragmatyczne pozwalające na określenie kontekstów występo-
wania wypowiedzi, dzięki czemu możliwe staje się między innymi określenie 
przedmiotu lub przedmiotów wypowiedzi,

c) reguły składniowe, których zadaniem będzie określenie usytuowania 
wyrazów i fraz w analizowanej wypowiedzi.

W osiągnięciach nauk społecznych znajdujemy uzasadnienie dla kierunku 
analiz językowych, który obieramy. Pierre Bourdieu podkreśla, że sposób użycia 
języka oraz zawartość wypowiedzi językowych wskazywać mogą na typ kapita-
łu językowego jednostki. Język dla francuskiego socjologa odzwierciedla nabyte 
dyspozycje do określonych sposobów i schematów myślowych oraz ocen (Bour-
dieu 2009). Basil Bernstein zwraca uwagę, że habitus możemy określić, odwołu-
jąc się między innymi do stosowanego przez podmiot kodu językowego (Bern-
stein 1971). Natomiast Dan Sperber i Deirdre Wilson informują, w jaki sposób 
zidentyfikować w wypowiedzi pisanej: informacje, fakty, założenia i sądy, idee 
i emocje (Sperber, Wilson 2004).

Posługując się Rorty’ego ideą pragmatycznego traktowania metodologii jako 
skrzynki z narzędziami (Rorty 1996), wykorzystamy przywołane powyżej idee dla 
naszego celu. Jest nim zbudowanie narzędzia klasyfikującego wypowiedzi zgod-
nie z regułami, które uwzględniają osiągnięcia z różnych dziedzin wiedzy.

Ramy metodologiczne 

Prezentowane w artykule podejście metodologiczne czerpie z kilku tradycji. 
Pierwsza z nich, łącząc standardy analiz jakościowych i ilościowych, sytuuje naszą 
metodę w paradygmacie Mixed Methods (MM). Zgodnie z użyteczną definicją 
Greene’a podejście to opiera się na (Greene 2006):

a) założeniach filozoficznych i epistemologicznych: pragmatyzm w podej-
ściu do metody (Rorty 1996), realizm pragmatyczny w sposobie traktowania zna-
czenia (Putnam 1990), względność odniesień wypowiedzi (Quine 1999),
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b) logice postępowania naukowego: zastosujemy dwa podejścia: bottom-
-up oraz logikę top-down, których celem jest odkrycie wiedzy w danych teksto-
wych (Skvoretz 1998),

c) logice analizy danych: analizy prowadzimy w środowisku CAQDAS (w więk-
szości przypadków stosując oprogramowanie QDA Miner i Wordstat) w sposób zgod-
ny z wytycznymi zawartymi w metodologii CRISP-DM (Chapman, Clinton i in. 2000),

d) proponowane rozwiązanie adresujemy do socjologów, analityków po-
sługujących się komputerowo wspomaganą analizą danych jakościowych (KADJ), 
analityków zainteresowanych metodami z zakresu Text Mining.

Wspomnianą powyżej metodologię projektową CRISP-DM stosujemy w dwo-
jaki sposób. Po pierwsze służy nam ona jako schemat organizujący przebieg prowa-
dzonych analiz. Po drugie metodologię tę modyfikujemy. Rozwijamy ją tak, aby po-
zwalała na iteracyjność procesu adaptacji i budowy narzędzia analitycznego, jakim 
jest słownik klasyfikacyjny. Oznacza to, że w trakcie budowy narzędzia analitycznego 
jego elementy składowe poddajemy ewaluacji i weryfikujemy poprawność ich dzia-
łania. CRISP-DM stosujemy więc nie tylko w skali makro (jako metodologię dla ca-
łego projektu, jakim jest budowa słownika), lecz także w skali mikro (np. na etapie 
modelowania danych wielokrotnie poddajemy ocenie i jeśli zachodzi taka potrze-
ba, modyfikujemy takie elementy modelu, jak: definicje rdzeni, trafność klasyfikacji 
w oparciu o reguły syntaktyczne, poprawność budowy ontologii słownika). W efek-
cie tych działań z fazy ewaluacji modelu wracamy do etapu modelowania danych 
– działanie to obrazuje wykropkowana strzałka w lewej dolnej części ilustr. 1. W po-
dejściu CRISP-DM akcentujemy potrzebę iteracyjnego działania podczas budowy 
słownika. Wizualizację procesów w ramach CRISP-DM pokazuje ilustr. 1.

Ilustr. 1. Model CRISP-DM z działaniami iteracyjnymi na poszczególnych etapach analiz

Źródło: opracowanie własne
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W procesie analitycznym będziemy stosowali, poza wspomnianymi dotych-
czas, techniki analizy tekstu z obszaru Text Mining2. Wśród nich znajdą się ta-
kie techniki, jak: analiza tematyczna, POS (part-of-speach tagging) i inne (Hotho, 
Nürnberger, Paaß 2005).

Każdą ze stosowanych technik będziemy opisywali, wskazując jej rolę w pro-
cesie budowy słownika.

Budowa narzędzi analitycznych i proces analiz 

W dalszej pracy zamierzamy osiągnąć dwa cele. Pierwszym jest cel meto-
dologiczny: budowa słownika klasyfikacyjnego z zastosowaniem metodologii 
CRISP-DM. Jako przykład wykorzystamy zbiór wypowiedzi zarejestrowanych 
w systemie oceny zajęć uniwersyteckich USOS. Drugi cel ma wymiar merytorycz-
ny: jest to wykorzystanie słownika analitycznego do rekonstrukcji schematów 
ocen wykładowców. Pokażemy próbkę takiej analizy, akcentując rolę słownika 
jako narzędzia klasyfikacyjnego do analizy tego rodzaju.

Zbiór danych, na którym pracujemy, zawiera 65 535 wypowiedzi zarejestrowa-
nych w uniwersyteckim systemie USOS w latach 2008–2013. Opinie zawarte w bazie 
danych posiadają dwa atrybuty, które wykorzystamy w dalszych analizach. Są to:

a) typ zajęć,
b) rok rejestracji wypowiedzi.
Zgodnie z logiką CRSIP-DM pierwszym krokiem w toku analiz jest rozpoznanie 

jakości danych. Zaczniemy więc od diagnozy danych zawartych w naszym zbiorze.

Krok 1. Diagnostyka i preprocessing danych 

Etap 1. Diagnostyka 

Proces przygotowania zbioru danych do analiz pokażemy, wykonując pracę 
na tekście, wykorzystamy także przywołane dwie zmienne opisujące wypowie-
dzi (typ wypowiedzi, rok rejestracji wypowiedzi). Zaczniemy od opisania operacji 
na zmiennych, a w następnym kroku pokażemy działania w ramach preprocessin-
gu danych tekstowych.

Zarejestrowane w zbiorze wypowiedzi dotyczą 24 typów zajęć. Modyfiku-
jemy dane wyjściowe, redukując przestrzeń własności tej zmiennej. Na potrze-
by tej analizy stosujemy zasadę redukcji danych początkowych do najliczniej 

2  Szerzej na ten temat w: Bryda, Tomanek (2014).
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występujących danych w ramach jednej kategorii. W ten sposób identyfikujemy 
6 najliczniej ocenianych typów zajęć, które stanowią 96,6% zawartości zbioru3. 
Opisany zabieg został zaprezentowany w tab. 1.

Tabela 1. Redukcja kategorii w ramach zmiennej: typ zajęć

Źródło: opracowanie własne.

Rok rejestracji wypowiedzi jest zmienną, której wartości nadane są przez 
system USOS. Zmienna ta jest zdefiniowana przez wartości określone w ramach 
systemu USOS. Dla tej zmiennej mamy komplet danych (nie odnotowujemy bra-
ków danych).

Treści wypowiedzi to ciągi znaków od krótkich wypowiedzi (jedno- i dwu-
wyrazowych) do wypowiedzi zawierających 100 i więcej słów. Dalsze operacje 
wykonujemy na wszystkich tych tekstach.

3  Wykluczone z analizy kategorie stanowiły przedmiot osobnych analiz. Na potrzeby prezen-
towanej tu metody pomijamy je.

Tabela 1. Redukcja kategorii w ramach zmiennej: typ zajęć 
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Pracownia 
Laboratorium 
Seminarium 
Lektorat 
Konwersatorium 
Ćwiczenia 

Pierwotne kategorie Kategorie po redukcji 

Ćwiczenia 
Ćwiczenia kliniczne 
Ćwiczenia praktyczne 
Ćwiczenia terenowe 
Ćwiczenia zblokowane 
Egzamin z lektoratu 
Elektroniczne 
Konwersatorium 
Laboratorium 
Lektorat 
Lektorium 
Obóz 
Poradnia prawna 
Praca samodzielna 
Pracownia 
Pracownia komputerowa 
Praktyka 
Praktyka wakacyjna 
Praktyka zawodowa 
Projekcje filmowe 
Projekt 
Proseminarium 
Samokształcenie 
Seminarium 
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Etap 2. Preprocessing danych 

Dane, które poddajemy analizie, otrzymaliśmy w kilku plikach. Niezbęd-
ne jest więc przeprowadzenie ich integracji. Każdy ze zbiorów danych zawiera 
taką samą liczbę zmiennych. Są to: treść komentarza, kod zajęć (nazwany przez 
nas typem zajęć), kod cyklu dydaktycznego (nazwany przez nas rokiem rejestra-
cji wypowiedzi). Dane w zbiorach są od siebie niezależne. Oznacza to, że żaden 
ze zbiorów nie posiada zmiennej jednoznacznie identyfikującej treść komenta-
rza. A więc łączenie plików odbywa się zgodnie z zasadą: dodawania obserwacji 
do istniejącego zbioru z zachowaniem przyporządkowania danych do odpowied-
nich zmiennych. W wyniku integracji danych otrzymujemy jeden zbiór wypowie-
dzi. Posługujemy się kilkoma technikami pozwalającymi na ocenę jakości danych. 
Przeglądanie i czytanie próbek danych pokazuje, że analizowane teksty mają for-
mę nieustrukturyzowanych wypowiedzi, które charakteryzują się: 

a) nieprzestrzeganiem reguł ortograficznych,
b) niejednorodnym zapisem nazwisk, nazw własnych, liczebników,
c) niekonsekwencją w stosowaniu znaków interpunkcyjnych,
d) niejednokrotnie brakiem znaków diakrytycznych,
e) brakiem struktury wypowiedzi ze względu na poprawność stosowania 

znaków przystankowych.
Zidentyfikowane cechy wymagają zastosowania procedur opracowania 

tekstu. Celem takiego opracowania jest zbudowanie korpusu wypowiedzi zapi-
sanych w sposób znormalizowany. Chcemy więc, aby słowa i znaki w wypowie-
dziach były zapisane w sposób jednorodny. Do tego celu wykorzystamy techniki 
czyszczenia danych.

Etap 3. Czyszczenie danych 

Chcemy, aby analiza zwracała wszystkie poszukiwane przez nas informacje. 
W tym celu posłużymy się technikami normalizacji zapisów wypowiedzi:

a) ujednolicenie zapisów za pomocą małych i wielkich liter na rzecz jedno-
rodnego zapisu, np. za pomocą małych liter. W ten sposób zapewniamy sobie, 
że wyszukiwanie tekstów zwróci wyniki bez względu na formę zapisu, 

b) ujednolicenie zapisów dat: wszystkie zapisy dat sprowadzamy do jednej formy:
– dla danych wystandaryzowanych przyjmujemy jako standard zapis 

DD-MM-YYYY,
– dla danych nieustrukturyzowanych przyjmujemy jednorodny zapisy dni 

i miesięcy, sprowadzając je do jednej formy, którą jest pełna nazwa dnia, 
miesiąca,

c) zapisy liczb w formacie słownym i literowym sprowadzamy do formatu 
liczbowego.
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Chcemy uwzględniać w analizie wypowiedzi istotne z punktu widzenia zało-
żonych celów (są to oceny wykładowców). W związku z tym redukujemy korpus 
tekstów, eliminując z niego: znaki, słowa, frazy nieistotne. Posługujemy się techni-
ką identyfikacji danych redundantnych. Do tego celu stosujemy stop listę4, która:

a) eliminuje nieistotne informacje, takie jak: spójniki, pojedyncze litery,
b) zawęża zbiór analizowanych danych,
c) przyspiesza proces analizy treści.
Analiza częstości występowania wypowiedzi podpowiada nam, jakie ciągi zna-

ków nie zostały uwzględnione na stop liście. Rozbudowujemy zatem to narzędzie, 
dodając do niego wielokrotnie występujące w zbiorze znaki, które nie są istotne dla 
naszej analizy. Są to: wielokropek, spacja, znak „/”, emotikony „J”, „L”, „;)”, „:D”.

Zakładamy, że zbiór może zawierać wypowiedź o tej samej treści zapisaną 
wielokrotnie (wypowiedź pochodzącą od jednego autora lub od różnych auto-
rów). Dla tego celu posługujemy się techniką identyfikacji duplikatów. Wyszuki-
wanie wypowiedzi zduplikowanych daje następujący wynik:

a) nie wskazuje na powtórzenia w wypowiedziach od jednego autora (nie 
powtarza się wśród identyfikatorów wypowiedzi taki sam ciąg znaków – identyfi-
kator wypowiedzi zawiera ciąg oznaczający respondenta + ciąg znaków oznacza-
jący oceniany przedmiot/wykładowcę),

b) daje informację o zduplikowanych wypowiedziach pochodzących od wie-
lu autorów. Takie zduplikowane wypowiedzi poddajemy dodatkowej analizie. 
Wśród nich znajdują się takie, które dla naszego celu merytorycznego są nieistot-
ne (przykładowe zduplikowane wypowiedzi to: „OK!”; „ogólnie fajnie”, „polecam 
tą Panią”, „polecam”, „1,5 godziny w tygodniu to zdecydowanie za mało!”, „an-
kieta dotyczy osoby, która nie prowadziła tych zajęć”) oraz takie, które dla budo-
wy profilu wykładowcy w opinii studentów mają znaczenie (przykładowe dupli-
katy: „brak materiałów dydaktycznych”, „absolutnie genialny”, „bardzo ciekawa 
forma zajęć”). Te pierwsze usuwamy, drugie pozostawiamy do dalszych analiz.

Podsumowując podkreślmy, że proces deduplikacji składał się z trzech etapów: 
identyfikacji, analizy treści, usuwania zduplikowanych i nieistotnych dla dalszych 
analiz tekstów. Posłużenie się tą techniką dało nam zbiór mniejszy o 2176 wypowie-
dzi. Przeszliśmy zatem kolejny etap na drodze do przygotowania danych do analizy. 
Była to identyfikacja danych relewantnych dla naszego problemy badawczego.

Opisane powyżej zabiegi związane z przygotowaniem danych do analizy pozwala-
ją nam przejść do kolejnego etapu pracy. Jest nim budowa słownika klasyfikacyjnego.

4  Dodajmy, że stop lista jest narzędziem, którego stosowanie powinno być poprzedzone analizą 
jego zawartości. Edycja stop listy polega na: usuwaniu lub dodawaniu do niej znaków i wyrazów istot-
nych z punktu widzenia problemu, dla którego analiza jest realizowana. Jeśli na przykład wyszukujemy 
w wypowiedziach pytań, usuwamy ze stop listy znak zapytania. Jeśli szukamy w tekście emocji, stop 
lista nie powinna wykluczać z analiz wykrzyknika, ciągów znaków składających się na emotikony itp.
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Krok 2. Budowa słownika klasyfikacyjnego 

Istnieje kilka podejść stosowanych w budowie słowników analitycznych. 
Ogólnie można wskazać dwie podstawowe strategie:

a) podejście bottom-up, zgodnie z którym słowniki budowane są na bazie 
określonego korpusu języka lub korpusu tekstów. W tym przypadku stosuje się 
najczęściej logikę analizy frekwencyjnej,

b) podejście top-down to sytuacja, w której określony model koncepcyjny 
jest podstawą do budowy narzędzia klasyfikacyjnego. W tym przypadku stoso-
wana jest logika kwalifikacji do analiz tych wypowiedzi, które spełniają kryterium 
istotności dla danego modelu koncepcyjnego. Ta strategia posługuje się także 
regułami leksykalnymi specyficznymi dla danego języka, uwzględniając je w kon-
struowaniu reguł klasyfikacji.

Nasze podejście mieści się w ramach MM. Oznacza to, że będziemy stoso-
wać obie wskazane logiki. Z jednej strony posłużymy się istniejącym modelem 
koncepcyjnym (jest nim słownik ACL), a z drugiej – wiele kategorii analitycznych 
wyodrębnimy z analizowanych wypowiedzi, „pozwalając danym mówić za siebie” 
(bottom-up). Szczegółowo zabiegi te opiszemy w kolejnych akapitach tekstu.

Proces budowy słownika pokazujemy, podkreślając konieczność ewaluacji 
osiągniętych wyników pracy oraz akcentując powtarzalność analiz, a więc ko-
nieczność działania iteracyjnego. Na ilustr. 2 zostały przedstawione kolejne etapy 
pracy nad słownikiem.

Ilustr. 2. Etapy pracy nad budową słownika klasyfikacyjnego

Źródło: opracowanie własne
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Etap 1. Identyfikacja słów kluczowych (Key-Word-in-Context) i fraz kluczowych 
(Key-Phrase-in-Context) 

Za cel merytoryczny stawiamy sobie rekonstrukcję profilu wykładowcy za-
wartego w ocenach studenckich. Ten cel osiągniemy, stosując metody nazywane 
syntetycznie knowledge discovery in databse (KDD). Za Fayyadem KDD rozumie-
my jako: „Odkrywanie wiedzy w bazach danych (KDD) jest nietrywialnym proce-
sem identyfikowania ważnych, nowych, potencjalnie przydatnych, a także zrozu-
miałych wzorców w danych” (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth 1996).

Budowa profilu to w tym przypadku proces rekonstruowania z tekstu tych 
jego fragmentów, które są opiniami o wykładowcy. Zakładamy, że wypowiedzi 
oceniające będą wyrażane za pomocą określonych części mowy. Są to:

a) rzeczowniki abstrakcyjne: określają desygnaty nieuchwytne zmysłami 
– uczucia, spostrzeżenia, pojęcia, nazwy cech i czynności (np. tęsknota, nuda, 
zaangażowanie itp.),

b) rzeczowniki zmysłowe: określają zjawiska i przedmioty rozpoznawalne 
przez człowieka za pomocą zmysłów (np. egzamin, wykład, ćwiczenia itp.),

c) przymiotniki semantyczne: dookreślają rzeczowniki (np. wyczerpująca 
wypowiedź), nazywają cechy jakościowe lub relacyjne przedmiotów, osób, zja-
wisk, pojęć (np. uzależniony),

d) przymiotniki gramatyczne: powstające przez dodanie do podstawy sło-
wotwórczej przedrostka (np. prze-, przed-) lub przyrostka (np. -owy, -cki),

e) czasowniki: część mowy określająca czynności, stany rzeczy (np. przeko-
nuje, motywuje),

f) bezokoliczniki: forma czasownika wyrażająca czynności lub stany w spo-
sób abstrakcyjny i w trybie dokonanym (np. zrobić) lub niedokonanym (np. robić),

g) liczebniki: część mowy określająca liczbę, ilość, liczebność, wielokrotność 
lub kolejność (np. pierwszy, dwukrotnie, podwójny).

Chcąc zidentyfikować wskazane powyżej elementy, rozpoczynamy kolejny 
etap analiz. Posłużymy się tu metodą identyfikacji istotnych informacji (informa
tion extraction – IE5). Zidentyfikowane fragmenty wypowiedzi będziemy kodowa-
li, aby możliwa była ich szybka identyfikacja na dalszym etapie analiz. Zastosuje-
my do tego celu technikę tagowania części mowy. Metoda zwana part of speech 
tagging (POS) polega na identyfikacji i oznaczaniu (tagowaniu) w tekście poszu-
kiwanych części wypowiedzi. Technikę tę możemy zastosować na dwa sposoby:

a) bottom-up: ta strategia nakazuje identyfikację wyrazów niezbędnych dla 
potrzeby analizy w wypowiedziach, nad którymi pracujemy. Jest to podejście 
bliskie teorii ugruntowanej. W przypadku naszej analizy unikamy interpretacji 

5  Szerzej o technikach odkrywania wiedzy w: Bryda, Tomanek (2014).
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tekstu, wyszukując w nim słowa, które wprost określają cechy wykładowcy 
(wspomniane powyżej: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, bezokoliczniki, 
liczebniki6),

b) top-down approach: ta strategia polega na zastosowaniu przygotowanej 
wcześniej listy słów. Taka lista referencyjna przydatna dla naszego celu powinna 
zawierać określenia cech osobowości. To podejście posługuje się więc istnieją-
cą teorią, koncepcją, modelem teoretycznym, który wykorzystywany jest jako 
punkt wyjścia w analizie (w naszym przypadku jest to lista ACL).

Aby rozpocząć eksplorację danych ukierunkowaną na identyfikację treści 
istotnych dla problemu badawczego (budowa profilu wykładowcy), musimy pod-
jąć jeszcze jedną decyzję. Bez względu na zastosowane podejście (topdown czy 
bottom-up) musimy wybrać kryterium kwalifikacji treści do analizy. Jednostkami 
analizy są w naszym przypadku: słowo, fraza. Do wyboru mamy kilka kryteriów:

a) kryterium minimalnej częstotliwości: to rozwiązanie mówi, ile razy słowo 
musi wystąpić, aby było zakwalifikowane do analizy,

b) kryterium pokrycia: to kryterium mówi, ile procent wystąpień musi mieć 
słowo w ramach całego korpusu słów, aby było kwalifikowane do analizy,

c) kryterium TF*IDF (TF – term frequency, IDF – inverse document frequen
cy): ta propozycja opiera się na metodzie wskazującej wagę słowa w korpusie7,

d) kryterium CTF-IDF (CTF – category term frequency, IDF – inverse docu
ment frequency): to kryterium odwołuje się do metody pozwalającej na wyod-
rębnienie często występujących słów w kategoriach i w konsekwencji odrzucanie 
słów o najmniejszym współczynniku wystąpień w wyróżnionych kategoriach8,

e) kryterium WCTF-IDF (WCTF – weighted category term frequency, IDF – in
verse document frequency): to podejście odwołuje się do metody ważenia słów 
w wyodrębnionych kategoriach9.

6  Dla tych potrzeb posługujemy się listami zawierającymi wskazane części mowy.
7  Algorytm TFIDF definiowany jest w sposób następujący: (TF-IDF)i,j = TFi,j * IDFi,j, gdzie: 

TFi,j to (term frequency) częstotliwość występowania słowa wyrażona wzorem: TFi,j = nij/∑k nk,j, 
gdzie ni,j jest liczbą wystąpień słowa Ti w dokumencie Dj, a mianownik jest sumą liczby wystą-
pień wszystkich słów w dokumencie dj. IDF to (inverse document frequency) odwrócona często-
tliwość w dokumentach wyrażona wzorem: IDFi = log |D|/|dϵD : tϵD|. Wartość TF-IDF zwiększa 
się proporcjonalnie do tego, ile razy słowo pojawia się w dokumencie/wypowiedzi; miara ta jest 
kompensowana przez częstotliwość występowania słowa w korpusie dokumentów/wypowiedzi, 
co pomaga kontrolować fakt, że niektóre słowa są bardziej popularne niż inne (por. Ramos 2014).

8  Algorytm CTF-IDF dla danego słowa w jest określony za pomocą wzoru: CTF-IDF(w) = li-
czebność(w)/|Tw|, gdzie liczebność (w) jest liczbą wystąpień słowa w we wszystkich analizowa-
nych dokumentach/wypowiedziach. CTF-IDF jako słowa istotne oznacza te, które występują czę-
sto, ale w małej liczbie dokumentów (por. Kobos, Mańdziuk 2008).

9  Algorytm WCTF-IDF określony jest wzorem: WCt,i = WCTFt,i * IDFt,i. IDFt = log(a) * log(b) 
* log(c). 
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Na potrzeby naszej analizy posłużymy się dwoma kryteriami. TF*IDF powie 
nam, jakie słowa są specyficzne dla wszystkich wypowiedzi, a kryterium minimal-
nej częstotliwości pozwoli wykluczyć z analizy słowa mało liczne.

Ad a) Zestawienie 1 pokazuje częstotliwości występowania słów wraz z war-
tościami TF*IDF. Na liście zaznaczamy słowa zakwalifikowane do dalszych analiz.

Zestawienie 1. Częstotliwość występowania słów w korpusie analizowanych tekstów

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem programu Wordstat 

Powyższe zestawienie obejmuje 23 słowa występujące najczęściej w korpu-
sie10. Niektóre z nich nie są istotne dla naszych analiz i zostają wyeliminowane. 
Słowa „prowadzący”, „zajęcia” identyfikujemy i podkreślamy już teraz jako po-
tencjalnie istotne na dalszym etapie budowy słownika (wrócimy do tego wąt-
ku na Etapie 3). Słowo „zawsze” zwraca naszą uwagę, ponieważ może wskazać 
na pewne tendencje lub stałe cechy czy elementy dotyczące przebiegu zajęć, spo-
sobu zachowania wykładowcy. Aby przekonać się, czy ta intuicja analityczna jest 
trafna, sięgniemy na dalszym etapie analizy po dwie techniki pozwalające na po-
znanie kontekstu, w którym występuje słowo „zawsze” (Key-Word-in-Context 

10  Jest to zestawienie przykładowe dla top 23 słów. Analizie poddaliśmy 200 najczęściej wy-
stępujących słów. Dla uproszczenia odwołujemy się tu tylko do wybranej grupy słów.
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KWIC pozwoli nam zidentyfikować konteksty występowania słowa, a KeyPhra
se-in-Context KPIC pokaże nam: frazy, w jakich pojawia się analizowane słowo 
oraz konteksty, w jakich frazy te występują).

Idąc tropem strategii bottom-up, identyfikujemy listę słów, które kwalifiku-
jemy do dalszych analiz. Lista składa się z:

a) cech określających osobę, przedmiot, zjawisko (przymiotniki semantycz-
ne, przymiotniki gramatyczne),

b) słów identyfikujących przedmioty abstrakcyjne i zmysłowe (rzeczowniki 
abstrakcyjne, rzeczowniki zmysłowe),

c) wyrazów opisujących czynności (czasowniki),
d) wyrazów wymagających dodatkowych analiz KWIC, KPIC (liczebniki, bez-

okoliczniki),
e) słów pozwalających na strukturyzację słownika klasyfikacyjnego (ćwicze-

nia, zajęcia, prowadzący, wykładowca).
Ad b) W strategii topdown wykorzystujemy istniejące w nauce rozwiązania. 

Są to istniejące w języku polskim listy: czasowników, bezokoliczników, rzeczow-
ników. Narzędzie, które interesuje nas najbardziej, to inna lista. Mianowicie lista 
przymiotnikowa ACL (Adjective Check List) określająca wybrane cechy osobowo-
ści (Martowska 2012). Listę tę traktujemy jako punkt wyjścia do celów identyfi-
kacji słów opisujących cechy osobowości w wypowiedziach. ACL stosowana jest 
w badaniach naukowych w analizie archetypów kulturowych, identyfikacji ste-
reotypów. W naszym przypadku jest użytecznym słownikiem wychwytującym 
w analizowanych opiniach interesujące nas słowa.

ACL jest listą zawierającą cechy opisane przez słowa w formie podstawowej. 
Tak skonstruowana lista nie może nam posłużyć jako słownik wyszukujący. Trze-
ba poddać ją koniecznie kilku zabiegom. Po pierwsze musimy sprawić, aby słowa 
były odporne na zmianę: 

a) czasu, 
b) trybu, 
c) liczby, 
d) osoby i rodzaju. 
W tym celu zastosujemy procedurę stemmingu, czyli wydobywania z wybra-

nego wyrazu tzw. rdzenia, a więc tej jego części, która jest odporna na odmiany 
przez przyimki, rodzaje itp. Oto kilka przykładów zapisu rdzeni słów w formacie, 
w jakim zapis ten jest akceptowalny w programach QDA Miner i Wordstat (* zapis 
z gwiazdką oznacza, że po tym symbolu może wystąpić jakikolwiek ciąg znaków) 
(zestawienie 2):

a) asymetryczne zastosowanie rdzeniowania:
– autokrat* dla np.: autokratyczna, autokrata,
– kultural* dla np.: kulturalna, kulturalnie;
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b) symetryczne zastosowanie rdzeniowania:
– *ambit* dla np.: przeambitna, przeambitny, ambitnie,
– *agresyw* dla np.: autoagresywny, autoagresywnie i *agresj* dla np.: 

autoagresja, agresji;
c) budowa kilku rdzeni dla słów podobnych znaczeniowo:

– dla słów o podobnym znaczeniu, ale które nie posiadają wspólnego 
rdzenia, budujemy wiele rdzeni. Przykładem takiej sytuacji jest: rados* 
(radosna, radosnej – np. dla frazy takiej jak: w radosnej atmosferze), 
radoś* (radośnie, radość);

d) słowa w wersji bez rdzeniowania:
– miła, miły: tworzenie rdzenia dla tych dwóch słów jest ryzykowne, po-

nieważ kwalifikowałoby wiele wyrazów, których możemy nie chcieć 
stosować w dalszych analizach (przykład rdzenia dla miła, miły to mił* 
– rdzeń ten klasyfikuje zatem takie słowa, jak: miły, miła, miłość, miło-
ściwy, a także marka piwa „Miłosław”).

Zestawienie 2. Częstotliwość występowania przymiotników z listy ACL  
w korpusie analizowanych tekstów

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem programu Wordstat

Lista przymiotnikowa ACL w wersji oryginalnej zawiera 300 słów. Do naszej 
analizy kwalifikujemy niektóre z nich. Podobnie jak wcześniej posługujemy się 
dwoma kryteriami. TF*IDF powie nam, które cechy z listy ACL są specyficzne 
dla wszystkich opinii, a kryterium minimalnej częstotliwości pozwoli wykluczyć 
z analizy słowa mało liczne.
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Etap 2. Strukturyzacja i rozwój listy słów. Zastosowanie reguł semantycznych 

Bez względu na wybraną strategię analiz (bottom-up, topdown) kolejny 
etap w procesie budowy słownika klasyfikacyjnego wiąże się z pytaniami o: 
(a) możliwości rozwoju słownika i (b) strukturę słownika, czyli sposób katego-
ryzacji słów.

Istnieje więcej niż jeden sposób rozwoju słowników klasyfikacyjnych. Oto kil-
ka przykładowych metod poszerzania zawartości słowników:

a) w ramach podejścia topdown: dodanie nowych narzędzi analitycznych 
(np. lista czasowników odprzymiotnikowych, lista wulgaryzmów), 

b) w ramach podejścia bottom-up: wykorzystanie Thesaurusa, a więc słow-
nika wyrazów bliskoznacznych lub słów o podobnej budowie. Słownik ten pod-
powiada słowa, które występują w tekście, a które posiadają podobne znaczenie 
lub ten sam rdzeń co słowo kluczowe, które kwalifikujemy do analiz,

c) w ramach podejścia mixed approach: rozwój poszczególnych kategorii 
słownikowych. Rozwój ten może być realizowany na różne sposoby, np. poprzez 
dodanie wyrazów związanych z kluczowym dla kategorii słowem (Thesaurus), po-
przez rozwój pola semantycznego dla słowa/słów w kategorii (nowe techniki).

W naszym przypadku sięgamy po rozwiązania opisane w punktach b) oraz c).
Ad b) Wiemy już, na czym polega dodanie listy referencyjnej (w naszym 

przypadku jest to lista ACL). Przejdźmy teraz do dwóch pozostałych metod. 
Aby zidentyfikować słowa podobne do tych, które zakwalifikowaliśmy do ana-
lizy, skorzystamy z Thesaurusa zaimplementowanego w programie Wordstat. 
Thesaurus posługuje się techniką wyszukiwania podobnych słów. W budowie 
słownika klasyfikacyjnego narzędzie, jakim jest Thesaurus, spełni kilka uży-
tecznych ról.

B1. Po pierwsze weryfikuje trafność zdefiniowanych przez badacza rdzeni. 
A więc pokazując słowa podobne, pozwala badaczowi upewnić się, czy rdzeń, jaki 
samodzielnie zdefiniował w danym korpusie słów, na pewno kwalifikuje te słowa, 
na których badaczowi zależy (zestawienie 3).

B2. Po drugie podpowiada słowa związane z tymi, które zdefiniował w ana-
lizie badacz. Tym samym Thesaurus pozwala na szybki rozwój kategorii analitycz-
nych zdefiniowanych w analizie (zestawienie 4).

Poniżej podajemy przykłady zastosowania Thesaurusa i komentarz do zapre-
zentowanego zestawienia.

Ad B1. Thesaurus – narzędzie weryfikacji rdzeni. W zestawieniu 3 pokazu-
jemy dwie sytuacje. Pierwsza to ta, w której Thesaurus pozwala na weryfikację 
niepoprawnie skonstruowanego rdzenia. Rdzeń zdecydow* kwalifikuje, jak widzi-
my, takie słowa, jak:
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a) zdecydował, zdecydowała, zdecydowny (błędny zapis podpowiadający 
przypuszczalnie poprawne słowo: zdecydowany – to słowo jest potencjalnie uży-
teczne w naszej analizie i wymaga jedynie sprawdzenia kontekstu, w jakim wystę-
puje). Te słowa oznaczamy w zestawieniu kolorem żółtym,

b) zdecydowałam, zdecydowałabym, zdecydowalem, zdecydowalam – te sło-
wa nie pasują jednak do celu, jaki postawiliśmy w projekcie. Słowa te identyfiku-
ją konteksty, w których podmiot wypowiada się o swoich działaniach, decyzjach, 
a nie o cechach wykładowców. Te słowa podkreślamy na czerwono.

Zestawienie 3. Wykorzystanie Thesaurusa wbudowanego w oprogramowaniu Wordstat  
jako narzędzia oceny poprawności definicji rdzeni

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem programu Wordstat

Jak widzimy, rdzeń zdecydow* wymaga poprawy. Ponieważ te słowa, na któ-
rych nam zależy, nie mają wspólnego rdzenia, który jednoznacznie by je identy-
fikował, musimy problem rozwiązać w inny sposób. Najprostszym rozwiązaniem 
jest rozbudowanie słownika o konkretne wyrazy, których szukamy w naszej anali-
zie. W naszym przypadku taka kategoria słów dla cechy „zdecydowanie” mogłaby 
wyglądać następująco: 

a) poprawne formy wyrazowe: zdecydowany, zdecydowana, zdecydowanie,
b) niepoprawne formy wyrazowe zauważone przez analizę z zastosowaniem 

Thesaurusa: zdecydowny, zdecydowna, zdecydownie. 
Ad B2. Thesaurus – narzędzie rozbudowy kategorii słownikowych. Techni-

ka rozbudowywania słów specyficznych dla danej kategorii za pomocą Thesau-
rusa opiera się na wyszukiwaniu słów podobnych (znaczeniowo lub o wspólnym 
rdzeniu). Spójrzmy na przykład podpowiedzi trafnych (zestawienie 4.1) i nietraf-
nych (zestawienie 4.2) formułowanych przez Thesaurusa.
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Zestawienie 4.1. Rozwój słownika z wykorzystaniem  
Thesaurusa wbudowanego w programie Wordstat  

– podpowiedzi nietrafne

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem programu Wordstat

Jak widzimy, Thesaurus podpowiada niepoprawne dla naszej analizy słowa. 
Wynika to z zastosowania innego rdzenia, a mianowicie dokład*.

Zestawienie 4.2. Rozwój słownika z wykorzystaniem  
Thesaurusa wbudowanego w programie Wordstat  

– podpowiedzi trafne

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem programu Wordstat

Tym razem Thesaurus podpowiada słowa trafne dla naszej analizy. Klu-
czem dla podpowiedzi, jakie tym razem formułuje narzędzie, jest podobieństwo 
znaczeniowe.

Ad c) Trzecia z metod rozwoju słownika korzysta z osiągnięć obu wcześniej 
zarysowanych podejść. Polega na rozszerzeniu zawartości słownika w oparciu o: 
wykorzystanie reguł semantycznych (korzystamy z istniejącego narzędzia, np. 
słownika wyrazów bliskoznacznych) oraz weryfikację zastosowanych reguł za po-
mocą korpusu analizowanych słów (podejście bottom-up pozwala nam stwier-
dzić, które z rozszerzeń słownika daje dodatkowe rezultaty wyszukiwania, a które 
nie zwraca nowych informacji w procesie wyszukiwania).
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Nakreślmy schemat metody, w którym kategoria słownikowa zawiera je-
den wyraz. W schemacie tym podamy również przykład rozbudowy jednej 
kategorii słownikowej. Na potrzeby analizy wykorzystujemy dwa istniejące 
narzędzia wspomagające opisaną tu analizę. Pierwsze to słownik WordNet 
w polskiej wersji językowej. Oryginalna wersja WordNeta została zbudowana 
i jest rozwijana od ponad 25 lat na Uniwersytecie Princeton (Miller 1995). Pol-
ska wersja WordNeta nazywa się Słowosieć i jest rozwijana na Uniwersytecie 
Wrocławskim11. 

Idea leżąca u podstaw tego słownika daje się opisać w następujący sposób. 
Jest to leksykalna baza wiedzy, na którą składają się: 

a) słownik wyrazów bliskoznacznych, 
b) opis relacji semantycznych między wyrazami, 
c) źródło definicji znaczeń, 
d) hierarchia pojęć.
Słowosieć posłuży nam do ustalenia relacji leksykalnych pomiędzy słowem, 

które zakwalifikowaliśmy do słownika analitycznego i innymi słowami. Relacje, 
na jakich będziemy się skupiali, to:

a) synonimia: relacja pomiędzy słowami oparta na równoważności znacze-
niowej,

b) antonimia: relacja oparta na przeciwieństwie znaczeniowym,
c) homonimia: relacja, w której różne znaczenia wyrażane są za pomocą 

identycznych form językowych,
d) hiperonimia: relacja oparta na nadrzędności wyrazów wobec innych 

wyrazów,
e) meronimia: asymetryczna relacja słowa do innego słowa (np. szprycha 

jest meronimem koła rowerowego).
Drugim narzędziem, po jakie sięgamy, jest słownik Gdy Ci słowa zabraknie 

(Broniarek 2010). Jest to słownik synonimów rekomendowany przez Jerzego Bral-
czyka. Posłuży on nam jako narzędzie weryfikacji trafności łączenia słów w jed-
ną kategorię analityczną w oparciu o relację synonimii. Powodem, dla którego 
słownik Broniarka wykorzystujemy w roli narzędzia weryfikacyjnego, jest fakt, 
iż słownik ten jest zakorzeniony w języku polskim (nie jest tłumaczeniem innego 
słownika, językiem rdzennym autora jest język polski).

Za punkt wyjścia przyjmujemy kategorię, która ma w sobie jedno słowo 
znalezione w korpusie analizowanych opinii: przyjazny. Słowa kwalifikowane 
do dalszej analizy zakreślamy na żółto. Niepoprawne podpowiedzi podkreślamy 
na czerwono.

11  Opis polskiej wersji słownika znaleźć można na stronie: http://nlp.pwr.wroc.pl/projekty/
slowosiec2.
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Zestawienie 5. Podpowiedź Thesaurusa dla rdzenia przyjazn* i przyjaź*

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem programu Wordstat

Thesaurus podpowiada nam dodatkowe słowa występujące w korpusie ana-
lizowanych wypowiedzi, które mogą być związane z przyjazn* i przyjaź*. Rozwi-
jamy kategorię o słowo zapisane niepoprawnie: przyjaxnie. Poniżej podajemy 
rozwój tej jednej kategorii analitycznej, wykorzystując relacje leksykalne, które 
podpowiada nam Słowosieć. Ilustr. 3 pokazuje słowa, które kwalifikujemy do ka-
tegorii: przyjazny/przyjazna.

Ilustr. 3. Słowa znajdujące się w relacjach leksykalnych ze słowem przyjazny/przyjazna

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem zasobów Słowosieci/WordNetu,  
słownika Broniarka (2010)

Słowo – podstawa 
kategorii słownikowej

PRZYJAZNA
PRZYJAZNY

Przyjazny – przymiotnik
 
Synonimy: uprzejmy, miły, 
serdeczny, przyjacielski, 
koleżeński, towarzyski, 
przyjemny, kontaktowy, 
przychylny
Meronim: cecha „przyjazny” 
jest składową/jest 
wskaźnikiem: życzliwości

Przyjazny – rzeczownik
 
Wyrazy pokrewne: przyjaźń, 
przyjaciel, przyjacielskość
Synonimy: sprzymierzenie, 
braterskość, spolegliwość
Hiperonim: przyjacielskość 
jest rodzajem: abstrakcji, 
cechą podmiotu, więzią 
społeczną
Holonim: przyjacielskość 
jest elementem relacji 
społecznych

Słowa powiązane Słowa powiązane
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Zastosowanie reguł semantycznych do rozbudowy słownika klasyfikacyjne-
go rozszerza nam jedną kategorię o słowa:

a) proponowane przez istniejące słowniki,
b) widniejące w tekście i spełniające kryterium zależności semantycznej. 
Ten drugi zabieg sprawia, że zaczynamy pracę nad strukturyzacją listy ACL. 

Nie traktujemy każdego słowa jako osobnej kategorii, ale łączymy je w oparciu 
o reguły semantyczne, redukując przestrzeń właściwości/cech wyznaczanych 
przez model ACL. 

Zastosowanie opisanej tu logiki rozbudowy kategorii słownikowych pozwala 
nam dla redukcję listy ACL tak, że zamiast pojedynczych słów otrzymujemy jedną 
kategorię (tab. 2).

Tabela 2. Słowa zakwalifikowane do kategorii analitycznej w oparciu o wykorzystane w analizie 
narzędzia (Thesaurus w oprogramowaniu WordStat, WordNet i Słowosieć, słownik Broniarka)

Słowo nadrzędne Słowa włączone do kategorii

PRZYJAZNA/PRZYJAZNY Pełna postać słowa: przyjacielsk(a)i, przyjaciel, przyjaciółka, 
serdeczn(a)y, serdeczność, mił(a)y, życzliwość, życzliw(a)y, 
przychylność, przychyln(a)y, uprzejmość, uprzejm(a)y

Rdzenie: przyjaciel*, przyjaź*, przyjazn*, serdeczn*, życzliw*, 
przychyln*, uprzejm*

Słowa zakwalifikowane w pełnej wersji bez rdzeni: miły, miła

Źródło: opracowanie własne w oparciu o: Wordstat, WordNet, Słowosieć, słownik Broniar-
ka (2010).

Etap 3. Rozpoznanie i rozwój ontologii słownika. Zastosowanie reguł 
pragmatycznych 

Proces analizy znaczeń słów w tekście pisanym pokazuje nam, że jedno słowo 
może posiadać więcej niż jedno odniesienie (więcej niż jeden desygnat). O wielo-
znaczności słów, a także o wielości odniesień przedmiotowych słów pisał Charles 
S. Peirce, wyróżniając trzy kluczowe relacje: znak–obiekt, idea–obiekt, idea–znak.

Wiedzę tę wykorzystamy na kolejnym etapie budowy słownika. Jest nim roz-
poznanie ontologii słownika. Pojęcie ontologia w tym przypadku ma szczególne 
znaczenie. Oznacza ono albo: „to co jest”, albo: „może być” (Hayek 1945). Modal-
ności te wykorzystujemy do trafniejszego zrozumienia relacji znaczeń zawartych 
w rdzeniach i słowach, do ich odniesień przedmiotowych. Podamy dwa przykła-
dy, w których pokażemy, jak klasyfikacja słów za pomocą rdzeni pozwala na iden-
tyfikację różnych obiektów odniesienia (ilustr. 4 i 5). 

Krzysztof Tomanek, Grzegorz Bryda



239

Ilustr. 4. Wykorzystanie ontologii w znaczeniu „to co jest” do strukturyzacji słownika

Źródło: opracowanie własne

Ilustr. 5. Wykorzystanie ontologii w znaczeniu „może być” do strukturyzacji słownika

Źródło: opracowanie własne

Ilustr. 4 pokazuje nam, że słowa o wielu desygnatach musimy poddać 
dodatkowej analizie kontekstowej (keyword in context analysis – KWIC). Na-
tomiast ilustr. 5 – że kwalifikacja słów do zdefiniowanych kategorii wymaga 
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Byty Znaczenia SynonimyRdzeń

Wykład* Wykład
Wykładowca
Sala wykładowa
Wykładanie

Wykład: wydarzenie 
polegające na przekazywaniu 
informacji wiedzy, zazwyczaj 
wiązane z placówkami 
naukowymi
Wykładowca: osoba 
wykładająca, przekazująca 
informacje, wiedzę
Sala wykładowa: 
pomieszczenie, w którym 
odbywa się wykład
Wykładanie: proces 
i czynność przekazywania 
informacji, wiedzy

Wykład: kurs, 
odczyt
Wykładowca: 
nauczyciel, 
pedagog, preceptor, 
pracownik naukowy, 
prowadzący, 
profesor, doktor, 
magister
Sala wykładowa: 
aula, sala, 
audytorium, pokój
Wykładanie: 
przemówienie, 
prelekcja 

Serdeczność Jest serdeczna
Mieć serdecznie dość

Jest wyrozumiały
Mógłby być bardziej wyrozumiały

Jest życzliwa
Nie jest życzliwa

Wyrozumiałość

Życzliwość

Słowo Możliwe zdażenia
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zbudowania zbioru warunków logicznych, które będą definiowały kontekst, 
w jakim dane słowo występuje. W następnym etapie utworzymy reguły słow-
nikowe, które zapewnią trafną klasyfikację wypowiedzi i ułatwią identyfikację 
poszukiwanych opinii.

Etap 4. Rozwój syntaktycznych reguł słownikowych 

Mamy za sobą budowę listy słów, rdzeni. Wiemy też, że słowa nabierają in-
nego znaczenia w zależności od kontekstu, w którym występują. Chcąc zwiększyć 
poprawność klasyfikacji słownika, wyposażamy go w reguły leksykalne. Wyko-
nają one eksploracyjną analizę kontekstu, w jakim występują poszukiwane przez 
nas słowa i frazy. Wykorzystamy reguły, które dopuszcza Wordstat i zdefiniujemy 
warunki początkowe dla tych reguł. Dostępne reguły to operatory logiczne oraz 
warunki określające położenie słów i fraz. Są to:

a) operatory logiczne: I, LUB, NIE,
b) warunki dotyczące bliskości wystąpienia słów i fraz: BLISKO, NIE BLISKO,
c) warunki określające kolejność słów i fraz: PRZED, NIE PRZED, PO, NIE PO.
Warunki, jakie możemy dodać do analizy, określają obszar, którego dotyczą 

konstruowane przez nas reguły słownikowe oraz poziom bliskości słów. Są to:
a) obszar obowiązywania reguły: zdanie, paragraf, dokument, obserwacja 

(może składać się z wielu dokumentów),
b) dystans pomiędzy słowami określony jest za pomocą: liczby słów.
Poniżej prezentujemy różne typy reguł, które zastosowaliśmy w słowniku 

analitycznym. Do reguły dodajemy warunek początkowy definiujący zakres jej 
obowiązywania. W ramach reguł łączymy warunki i operatory, tworząc reguły 
wielopoziomowe. Reguły mogą dotyczyć słów, rdzeni, fraz, kategorii analitycz-
nych. Oto kilka przykładów reguł (operatory zastosowane w regułach piszemy 
wersalikami):

Reguła 1: „super I wykład*”, w ramach tego samego zdania, na przestrzeni 
2 słów.

Reguła 2: „wymagają* PRZED wykładowca”, w ramach tego samego zdania, 
na przestrzeni 1 słowa (identyfikuje np. sformułowanie wymagający wykładow-
ca) albo „wymagają* PO wykładowca”, w ramach tego samego zdania, na prze-
strzeni 2 słów (identyfikuje np. sformułowanie wykładowca jest wymagający).

Reguła 3: „miły LUB przychylny I wykładowca I NIE PO negacji”, w ramach 
tego samego zdania na przestrzeni 3 słów.

Reguła 4: „dość PO serdecznie I mam”, w ramach tego samego zdania 
na przestrzeni 3 słów. 

Reguła 5: „profesjonalny LUB dokładny I wykładowca PRZED negacja”, w ra-
mach tego samego zdania na przestrzeni 3 słów – reguła kwalifikuję frazę do ka-
tegorii określających negatywne cechy wykładowcy.
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Reguła 6: „wykładowca NIE BLISKO dowolna cecha w zdefiniowanych kate-
goriach analitycznych” w tym samym zdaniu – wyklucza zdanie z dalszej analizy.

Reguła 7: „cecha pozytywna BLISKO cecha negatywna” w ramach tego sa-
mego zdania – kwalifikuje do kategorii analitycznej: ocena ambiwalentna.

Kwalifikacja słów i fraz oparta na zbudowanych powyżej regułach wymaga 
ewaluacji. Jest to poprawianie trafności klasyfikacyjnej modelu poprzez uczenie 
z nauczycielem. Wynikiem tej weryfikacji może być modyfikacja definicji reguł, 
budowa nowych reguł. Podajemy przykład analizy ewaluacyjnej, której wynik na-
kazał modyfikację reguły.

Reguła 7: „miły LUB przychylny I wykładowca I NIE PO negacji”, w ramach 
tego samego zdania na przestrzeni 3 słów. Reguła zakwalifikowała następującą 
wypowiedź: „nie wiem, ale generalnie miły człowiek, wyrozumiały nawet wobec 
tych, których nigdy na wykładzie nie widział J”.

Reguła 7 po modyfikacji wygląda tak: „miły LUB przychylny I wykładowca 
I NIE PO negacji LUB NIE PO nie wiem LUB NIE PO nie jestem pewien”.

Ewaluację reguł prowadziliśmy dwustopniowo (dwuetapowo). Zbiór re-
guł podzieliliśmy na trzy równe części. Każdy z autorów samodzielnie oce-
niał skuteczność jednego zbioru reguł. Następnie przekazywaliśmy ocenione 
reguły sobie wzajemnie bez komentarza dotyczącego ich efektywności czy 
konieczności poprawy zapisu reguł. Ten drugi etap oceny kończyliśmy kon-
frontacją swoich spostrzeżeń oraz wprowadzeniem zmian, co do których ist-
niała między nami zgoda. Etap ten zaowocował precyzyjniejszym sformuło-
waniem kryteriów oceny reguł słownikowych. Analiza trzeciego zbioru reguł 
to wspólna praca dwóch autorów posługujących się wypracowanymi kryte-
riami oceny.

Zbudowany słownik klasyfikacyjny, którego budowa uwzględniała już ocenę 
poprawności budowy jego elementów, wymaga teraz całościowej oceny. Przejdź-
my do tego etapu.

Etap 5. Ewaluacja słownika 

Oceny poprawności klasyfikacji można dokonać na wiele sposobów12. Na po-
trzeby tego artykułu posłużyliśmy się dwoma z nich. Pierwszy to wspominana już 
manualna metoda weryfikacji. W ten sposób sprawdzaliśmy poprawność klasyfi-
kacji wykonywanej za pomocą:

a) rdzeni, słów kluczowych, fraz,
b) reguł syntaktycznych i logicznych.

12  W tym miejscu nie omawiamy bogatej tematyki pomiaru poprawności klasyfikacji. Doda-
my tylko, że problematyka ta jest obszernie opisana na przykład przez Powers (2007/2011).
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Sprawdziliśmy trafność reguł klasyfikacji na zbiorze uczącym się. Posłużymy 
się teraz tymi regułami dla pozostałej części zbioru i ocenimy trafność klasyfika-
cji. Dla tego celu zastosujemy jedną z najpopularniejszych (Witten, Frank, Hall 
2005) miar do oceny poprawności klasyfikacji. Jest nią OSR (overall success rate), 
którą wyraża się wzorem:

Wyznaczyliśmy poziom OSR dla poszczególnych kategorii analitycznych w ra-
mach słownika klasyfikacyjnego. Przez kategorię analityczną rozumiemy nazwę 
kategorii i zbiór/koszyk słów, które wchodzą w jej skład. W szczególnym przypad-
ku kategoria może liczyć jedno słowo. Podajemy przykładowe wyniki dla pięciu 
najliczniejszych kategorii (tab. 3). Pokazane są syntetyczne klasy.

Tabela 3. Wynik OSR dla pierwszych pięciu klas w słowniku klasyfikacyjnym

Kategoria słownikowa Overall Success Rate

CIEKAWY 1.0

DOBRY 1.0

PRAKTYCZNY 0.97

PRZYJACIELSKI 0.95

PROFESJONALNY 0.94

Źródło: opracowanie własne.

Prezentowane powyżej wyniki osiągnięte zostały na etapie drugiej ewa-
luacji reguł klasyfikacyjnych. Interpretacja wyników OSR jest intuicyjna: im 
wyższa wartość współczynnika, tym większa poprawność klasyfikacji. Każda 
z wartości może być poprawiona poprzez doszczegółowienie i rozwój reguł 
słownikowych. Na tym etapie pozostawiamy miary na zaprezentowanym po-
ziomie13. W tym momencie możemy już wykonać analizę podobieństwa wypo-
wiedzi. Naszą jednostką analityczną będzie cecha reprezentowana przez słowo 
lub frazę. 

13  Dość często przyjmuje się, że wystarczający poziom poprawności klasyfikacji to 80% (por. 
Tomanek 2014a).
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Pierwsza z analiz to analiza współwystępowania zakodowanych (otagowa-
nych) wypowiedzi. W analizie posłużymy się indeksem podobieństwa Jaccarda14 
(dla potrzeb prezentacji dendrogram został przycięty do 5 klastrów). Wyniki ana-
lizy wizualizujemy za pomocą dendrogramu (ilustr. 6).

Ilustr. 6. Analiza współwystępowania kategorii analitycznych z zastosowaniem  
indeksu podobieństwa Jaccarda

Źródło: opracowanie własne z zastosowaniem oprogramowania Wordstat

W wyodrębnionych wiązkach rdzeni cech/przymiotników widzimy takie, któ-
re wydają się tworzyć spójne logicznie i koncepcyjnie cechy (wiązka3: pewny, zde-
cydowany, wiązka4: doskonały, systematyczny, opanowany) oraz takie, które wy-
magają zapoznania się z treścią opinii w celu lepszego rozpoznania logiki leżącej 
u jej podstaw (wiązka1: chwiejny, ufny).

Na tym etapie kończymy pracę związaną z budową słownika oraz reguł słow-
nikowych. Zadanie, które wykonaliśmy, doprowadziło nas do sytuacji, w której 
nasz słownik cechuje się wysokim poziomem poprawności klasyfikacji wypowie-
dzi tekstowych. Budowa słownika wedle podanych powyżej zasad daje w rezulta-
cie narzędzie klasyfikacyjne, które można z powodzeniem stosować w analizach 
zarówno danych tekstowych, jak i danych dźwiękowych oraz obrazów. W tych 
dwóch ostatnich obszarach zarówno dźwięki, jak i obrazy prezentowane są mię-
dzy innymi za pomocą ciągów zero-jedynkowych. Jednakże budowa słownika 

14  Podobnie jak wcześniej – wybieramy popularną miarę podobieństwa. Poza indeksem Jac-
carda mamy do wyboru np.: współczynnik Sorensena, współczynnik Ochiai, współczynnik kore-
lacji Pearsona, miara Kullbacka-Leiblera itd. Przystępne omówienie niektórych z miar można zna-
leźć w: Yung-Shen, Jung-Yi, Shie-Jue (2013). 
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nie jest finalnym etapem procesu analizy danych tekstowych. Kolejnym jest jego 
wykorzystanie w konstruowaniu modelu analitycznego. Kierunek dalszej analizy 
danych tekstowych wynika bezpośrednio z problemu badawczego. Na kolejnych 
etapach analizy badacz może zastosować szereg rozwiązań analitycznych (w tym 
statystycznych) oferowanych w programach CAQDAS – od prostych zestawień 
tabelarycznych, aż do zaawansowanych technik wielowymiarowych. Przykłado-
wo w dalszej części prowadzonej przez nas analizy danych (wypowiedzi studenc-
kich zarejestrowanych w systemie oceny zajęć uniwersyteckich USOS), wykorzy-
staliśmy słownik klasyfikacyjny do sprawdzenia zgodności postaw wykładowców 
akademickich z wzorcem postaw zawartych w kodeksie wartości akademickich 
na wybranych wydziałach. W tym celu posłużyliśmy się analizą koresponden-
cji. W konsekwencji zastosowanie słownika w analizie korespondencji pozwoli-
ło na sprawdzenie, jak bardzo postawy wykładowców odbiegają od przyjętego 
na uczelni wzorca, oraz pokazało, jak analizowane wydziały sytuują się w prze-
strzeni wartości zawartych w kodeksie. Poniżej prezentujemy przykładowy wy-
kres z analizy korespondencji z zastosowaniem słownika klasyfikacyjnego do nie-
ustrukturyzowanych danych tekstowych, wypowiedzi studenckich15.

Ilustr. 7. Analiza korespondencji z zastosowaniem słownika klasyfikacyjnego

Źródło: opracowanie własne 

Na zakończenie chcemy podsumować spostrzeżenia związane z pracą nad 
procesem budowy słownika klasyfikacyjnego.

15  Przedstawione na wykresie punkty od 1 do 5 reprezentują pozycje analizowanych wy-
działów w przestrzeni geometrycznej. Kodeks wartości akademickich został utworzony w 2003 r. 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, www.uj.edu.pl/c/document_library/get_file?uuid=d63b4be0-
-5eee-4d94-bd32-3b1ccef396f6&groupId=10172.

Krzysztof Tomanek, Grzegorz Bryda



245

Podsumowanie – wnioski 

Słowniki analityczne pełnią kilka funkcji w odkrywaniu wiedzy. Z punktu wi-
dzenia rzetelności zastosowanej metody ważne jest budowanie takiego słownika 
klasyfikacyjnego, który: 

a) klasyfikuje wypowiedzi tekstowe z „wysokim poziomem poprawności”, 
b) posiada „uniwersalne” dla danego języka reguły syntaktyczne,
c) daje się stosować do różnych materiałów tekstowych w ramach tego sa-

mego języka.
W praktyce skonstruowany przez badacza słownik klasyfikacyjny jest zazwy-

czaj jednym z narzędzi analitycznych i jednym z etapów projektu analitycznego 
czy badawczego. Może służyć do eksploracji tekstu, klasyfikacji wypowiedzi czy 
jako model predykcyjny. Aby słownik mógł pełnić te funkcje, konieczne jest wy-
korzystanie wiedzy z kilku obszarów. Niezbędne są informacje o formalnym i na-
turalnym sposobie funkcjonowania danego języka. Potrzebna jest: 

a) znajomość reguł syntaktycznych, 
b) znajomość reguł logiki pierwszorzędowej,
c) świadomość znaczenia wiedzy o modalnościach językowych,
d) umiejętność rozpoznania ontologii języka, którą zakładają analizowane 

wypowiedzi.
Wydaje się, że proces budowy poprawnie funkcjonującego słownika klasyfi-

kacyjnego powinien uwzględniać kilka zasad tj.:
a) metodologię projektową porządkującą proces budowy i pracy (np. 

CRISP-DM),
b) definiowanie reguł klasyfikacyjnych opartych na relacjach:

– semantycznych (pozwalających łączyć w grupy słowa podobne znacze-
niowo),

– pragmatycznych (pozwalających rozróżniać odmienne konteksty uży-
cia słów),

– syntaktycznych (zwiększających prawdopodobieństwo poprawnej kla-
syfikacji),

c) procedury ewaluacji stosowane zarówno na etapie budowy elementów 
składowych słownika, jak i po zakończeniu prac nad słownikiem,

d) iteracyjność procesu weryfikacji i testowania elementów składowych 
słownika (dotyczy to np. reguł klasyfikacyjnych, definiowania rdzeni),

e) możliwość stosowania istniejących narzędzi klasyfikacyjnych jako ele-
mentów inspirujących analizę lub przyspieszających pracę klasyfikacyjną (w przy-
padku budowy słownika rekonstruującego schematy oceny jest to np. lista przy-
miotnikowa ACL),
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f) konieczność adaptacji reguł wypowiedzi swoistych dla języków specyficz-
nych (np. dla dialektów, subkultur),

g) procedury testowania słownika jak i jego elementów składowych zawsze 
wtedy, gdy słownik stosowany jest do nowego korpusu wypowiedzi.

Jak pokazaliśmy, słowniki analityczne wspierają pracę w środowisku CAQDAS. 
W szczególności słowniki klasyfikacyjne dla języków fleksyjnych dają możliwość 
przenoszenia wypracowanych rozwiązań na inne zadania analityczne w obrębie 
tego samego języka. Zbudowany przez nas słownik wykorzystujemy wielokrotnie 
w kolejnych prowadzonych analizach. W szczególności przetestowane przez nas re-
guły syntaktyczne cechuje przenośność (Micek, Beźnic 2004), a więc możliwość ich 
stosowania w różnych kontekstach sytuacyjnych. Podobnie zdefiniowane powiąza-
nia semantyczne pomiędzy słowami kluczowymi dają się stosować w innych ana-
lizach tematycznych. Dla przykładu transformacja (stemming) takiego rozwiązania 
jako lista ACL pozwala nam na stosowanie tego narzędzia do odkrywania schema-
tów ocen w analizie forów dyskusyjnych oraz analizie FGI (Tomanek 2014b).
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Knowledge Discovery in Textual Statements  
Construction Method of Classification Dictionary

Summary. Using knowledge of syntax, semantics and logic links between elements of ex-
pression is an attractive area in Data Mining and text analysis. Methods of text analysis and 
text classification do not always use resolutions like these. The purpose of this article is to show 
a method that integrates the solutions taken from different areas of scientific knowledge. The 
goals authors deal with are: (a) the use of knowledge in the following field: linguistics, NLP, logic, 
statistics in order to build a reliable analytical tool in CAQDAS environment; (b) the use of appli-
cation available in CAQDAS solutions and developing them with new techniques for classification 
tools; (c) assessment of the adopted solution. The method for dictionary building requires a syn-
thesis of many solutions. To build accurate classification dictionary one needs: the basics of the 
language content search, Thesaurus, synonym dictionary, lexical relations definitions. Authors 
describe a step-by-step process of building a classification dictionary, accentuate the pitfalls and 
important decisions, which appears to be important during the analysis process.

Keywords: Text Mining, CAQDAS, Classification Dictionary, thematic analysis, natural lan-
guage processing, NLP, Thesaurus, CRISP-DM, adjective list ACL, Wordnet, knowledge discovery 
in textual data, KDT.
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Relacja badacz–narzędzie – analiza konsekwencji użycia 
narzędzi komputerowych w analizie danych jakościowych 

na przykładzie QDA Miner 

Streszczenie. W artykule skupiono się na relacji badacza i narzędzia, jakim jest program 
komputerowy QDA Miner służący do wsparcia analiz danych jakościowych (i nie tylko). Autor 
wychodzi z założenia o metawpływie narzędzia na działania badawcze. W tej perspektywie ba-
dacz, jeszcze w momencie planowania badania z wykorzystaniem programu komputerowego 
do analizy danych jakościowych, zaczyna „myśleć” programem. Oznacza to, że planowanie dzia-
łań badawczych powinno uwzględnić szczegółową charakterystykę narzędzia, które posiada 
przecież unikalny zestaw możliwości wspomagających podstawową analizę. Możliwości wiążą 
się nierozerwalnie z ograniczeniami (kwestia rodzaju danych, które mogą być poddane analizie; 
możliwość pracy w grupie itp.). Charakter i zakres tych drugich może wyznaczać granice całego 
badania i mieć bezpośredni wpływ na wyniki procesu badawczego. Główne pytanie postawione 
w artykule dotyczy konsekwencji użycia techniki komputerowej do skomplikowanych analiz ja-
kościowych, w których intuicja badacza oraz jego zdolności analityczne i syntetyczne powinny 
odgrywać główną rolę. QDA Miner jest w tym przypadku wykorzystany jako przykład aplika-
cji pozwalającej na archiwizację danych, strukturyzację bazy danych oraz działania analityczne 
prowadzące do końcowych wniosków.

Słowa kluczowe: techniki komputerowe w naukach społecznych, analiza jakościowa, 
QDA Miner.

Wstęp 

Być może najlepszym początkiem artykułu o konsekwencjach wykorzy-
stywania oprogramowania komputerowego w badaniach jakościowych będzie 
krótka historia własnych doświadczeń związanych z programem wspierającym 
badaczy społecznych, QDA Miner. W ramach projektu badawczego Cztery dys
kursy nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX–XX wiek), 
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS, 
zespół badawczy zdecydował się na wykorzystanie wsparcia komputerowego 
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w przeprowadzaniu badania i analizach zebranego materiału1. Dla większości 
z nas było to pierwsze spotkanie z rozwiązaniem wychodzącym poza standar-
dowy software biurowy. Początkowe nadzieje na kluczową rolę użycia oprogra-
mowania w projekcie z czasem zmalały. Wstępne założenia projektu zakłada-
jące wprowadzenie analiz leksykometrycznych zostały zarzucone z powodów 
merytorycznych i logistycznych. QDA Miner stał się jednak podstawowym na-
rzędziem do zarządzania liczącą kilkaset pozycji bazą artykułów prasowych, 
składających się na materiał empiryczny. Podczas przygotowywania artykułu2 
trudno jednoznacznie ocenić, jaki wpływ na wyniki projektu będzie miał wy-
bór oprogramowania, ale z dużą dozą pewności można postawić tezę na temat 
bardzo dużego wpływu wykorzystania programu komputerowego na elementy 
działania badawczego, szczególnie te związane z procesem organizacji, opisu 
i selekcji materiałów. 

W artykule zamierzam zrekapitulować wnioski płynące z własnych do-
świadczeń w pracy z oprogramowaniem komputerowym, a także z tych opi-
sywanych przez innych badaczy. Przede wszystkim chciałbym poddać bardziej 
szczegółowej analizie kwestie konsekwencji metodologicznych i epistemolo-
gicznych wykorzystania wsparcia technologii w procesie, nie tylko samej anali-
zy, ale też innych elementów badania: projektowania, zbierania materiałów czy 
prezentacji jego wyników. Odnosząc się do idei gadamerowskiego koła herme-
neutycznego (Gadamer 2004) jako metazasady działania badawczego – trakto-
wania jako podstawy wysiłków badacza, by ciągle wracać, w stałej referencji 
między całością badania a jego częściami – można zaryzykować postawienie 
tezy o programie wspomagającym analizę jako mniej lub bardziej użytecz-
nej platformie technologicznej, pozwalającej na usprawnienie ruchu od czę-
ści do całości. Szczegółowe właściwości tej platformy określałyby możliwości 
badacza z niej korzystającego i jednocześnie, niejako na zasadzie odwrócenia, 
ograniczałyby jego pomysły i ambicje. 

Pytanie jednak, czy waga wyboru oprogramowania nie jest na tyle duża, 
że powinniśmy zastanowić się nad wpływem jego implementacji na proces 
badawczy jeszcze zanim rozpoczniemy badanie właściwe. W tekście próbuję 
zmierzyć się z problemem wpływu oprogramowania, zakładając, że często jest 
to czynnik nieuświadomiony i niepodejmowany przez badaczy, a taki może sta-
nowić ukrytą barierę badania. 

1  Nie ma tu miejsca na szczegółowy opis zmagań badawczych w ramach tego projektu. Za-
interesowanych zachęcam do zapoznania się z tekstem mojego współautorstwa (Burski, Brze-
ziński 2014).

2  Projekt cały czas trwa, a jego wyniki są dopiero w opracowaniu. Stąd, być może mylące, 
wymieszanie czasu przeszłego z przyszłym. 
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W ramach niniejszego artykułu zastanawiam się nad: 
− rozwojem nie tyle samego oprogramowania, co czynnikami wpływają-

cymi na rosnącą popularność tego rodzaju rozwiązań. W tle próbuję wyjaśnić, 
w jaki sposób możemy analizować sukces programów komputerowych, których 
celem jest wspomożenie pracy badaczy preferujących podejście jakościowe, wy-
korzystując do tego celu koncepcje rozwoju nauki;

− wpływem oprogramowania na kolejne etapy procesu badawczego: przy-
gotowanie koncepcji (w tym stworzenie struktury problemowej badania), zbiera-
nie materiału (z wykorzystaniem różnych technik charakterystycznych dla metod 
jakościowych), analizę zebranego materiału i prezentację wyników badania;

− przedstawieniem, w jaki sposób program komputerowy „zadzia-
łał w praktyce”, czyli spróbuję zweryfikować opisane tezy w świetle własnych 
doświadczeń.

Decyzja o wykorzystaniu oprogramowania jest jednym z kluczowych ele-
mentów przygotowania badania. Waży na całym procesie badawczym, a w trak-
cie jego przeprowadzania może wymusić znaczące zmiany w projektowanym pla-
nie. Nie musi być to jednoznaczne wskazanie, że został popełniony błąd bądź 
wysiłki badacza zostały zmarnowane. Fundamentalną kwestią – nie tylko w przy-
padkach zmian w projekcie badawczym – jest jednak wysoki poziom samoświa-
domości w aspekcie ewentualnych zmian i wyborów. Dotyczy to także decyzji 
o wyborze konkretnego oprogramowania.

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w perspektywie 
analizy relacji między badaczem a narzędziem 

Korzystanie z oprogramowania komputerowego przy analizie materiałów ja-
kościowych nadal trudno uznać za powszechną praktykę wśród badaczy jakościo-
wych. Szukając przyczyn takiego stanu, należy zwrócić się w stronę historii tego 
rodzaju narzędzi i, o czym dalej, ich wpływu na aspekty metodologiczne i epistemo-
logiczne badania. Między innymi Niedbalski i Ślęzak (2012) wskazują na kilka kluczo-
wych kwestii, które stały (i nadal stoją) na przeszkodzie w szerszym wykorzystaniu 
oprogramowania komputerowego w analizach jakościowych. Wśród najważniej-
szych problemów istotne znaczenie miała niechęć ze strony badaczy jakościowych 
do użytkowania narzędzi bezpośrednio łączonych ze skwantikowanym podejściem 
do analiz socjologicznych. U podstaw takiego sposobu myślenia leżało między inny-
mi pragnienie podkreślenia odrębnej tradycji i odmiennego sposobu prowadzenia 
analiz niż w badaniach ilościowych, gdzie nowe technologie komputerowe przy-
jęły się znacznie szybciej (Niedbalski, Ślęzak 2012: 127). Wydaje się, że pomocne 
przy wyjaśnieniu wpływu tego czynnika będzie porównanie charakteru wiedzy 
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zdobywanej z wykorzystaniem możliwości komputerów w przypadku prowadzenia 
badań ilościowych i jakościowych. Z reguły pierwszy rodzaj działania badawczego 
ma szeroki rozmach – kolekcjonowanie danych empirycznych obejmuje setki, a czę-
sto tysiące osób; budowane z zebranego materiału bazy wymagają precyzyjnego 
i szybkiego narzędzia do analiz. Zalety komputerów są tu wyjątkowo uderzające 
– potencjał w przyspieszaniu i uwiarygodnianiu badania wyjaśnia ich szerszą recep-
cję w tej części świata badaczy społecznych, która preferuje badania o charakterze 
ilościowym. Patrząc szerzej, widać jak w ramach podejścia, które skłania się do pa-
radygmatu nazywanego realistycznym, oprogramowanie komputerowe odpowia-
da na konkretną potrzebę wsparcia procesu badawczego, szczególnie tam, gdzie 
manualne procedowanie naraża badacza na błąd. Patrząc bardziej teoretycznie 
– w założonej relacji, gdzie badacz ma dostęp do badania i analizowania „jakiegoś” 
świata zewnętrznego, kluczowe jest zebranie i przeanalizowanie danych w taki spo-
sób, by ich wiarygodność była bezsporna. Co ważne, takie założenie koresponduje 
z innym przeświadczeniem łączonym z paradygmatem realistycznym – o czystości 
metod obserwacji i analizy. W świetle słów Gibbsa (2011: 27), opisującego podej-
ście realistyczne: „Świat istnieje tylko w jeden sposób. Nasze opisy i wyjaśnienia 
tego, co się w nim dzieje, są mniej lub bardziej dokładnymi sprawozdaniami, po-
prawnymi w takim stopniu, w jaki faktycznie odnoszą się do owego rzeczywistego 
świata”, nie jest zaskoczeniem, że narzędzia dopracowujące i podnoszące poziom 
zaawansowania analiz owego świata zewnętrznego stały się immanentnym ele-
mentem wspomagającym praktykę badaczy ilościowych. Szczególnie, że techno-
logia pozwala tu na rzekome spełnianie pozytywistycznych ideałów nauki – zbliża 
badacza do uzyskania pewnych i niepodważalnych sądów na temat rzeczywistości 
badanej. Jest orężem w walce o ich uprawomocnienie, co często jest dyskusyjne. 

Niejako na zasadzie opozycji w przypadku podejścia jakościowego mamy 
do czynienia z perspektywą, która wprost zakłada, że przedmiotem badania nie 
jest zewnętrzna rzeczywistość. Ta, jeżeli w ogóle jest, znajduje się poza dostępem 
naszych zmysłów i aparatu myślowego. Jedynym dostępnym polem obserwacji 
i analiz jest więc sfera ludzkich wyobrażeń na jej temat: 

Wszystko, co mówimy i czego doświadczamy, dokonuje się w drodze zapośredniczenia 
przez nasze konstrukty myślowe i aparat pojęciowy. Nawet sama idea rzeczywistości jest takim 
konstruktem. […] Konstruktywizm stanowi pewną wersję idealizmu, która podkreśla, że na do-
świadczaną przez nas rzeczywistość składają się rozliczne i wielorakie, społecznie konstruowane 
rzeczywistości. Ich tworzenie wynika z faktu, że jednostki dążą do nadania sensu swoim doświad-
czeniom (Gibbs 2011: 29).

Słusznie zauważa się, że obydwie postawy (realistyczna i konstruktywistycz-
na) mają charakter typów idealnych i właściwie nie występują w stanie czystym 
(Benton i in. 2003). To, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, jest raczej od-
nalezieniem wspólnego tonu, podobnej narracji, pomiędzy mówieniem o świecie 
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w zorientowanym ontologicznie języku nauki a wykorzystywaniem do tego od-
powiednich środków. Programy do analiz ilościowych wypełniają określoną lukę 
w warsztacie badacza i w ten sposób wzbogacają jego możliwości. Pozwalają mu 
mianowicie w sposób bezsporny stawiać i, co ważniejsze, weryfikować hipotezy 
na temat rzeczywistości. Stąd również moje przekonanie nie tyle o niechęci, ile 
stosunkowo trudnej do osiągnięcia kompatybilności technologii komputerowej 
z wizją konstruktywistyczną – dominującą w świecie analiz jakościowych. Badacze 
wybierający tego rodzaju podejście często nie potrafią znaleźć owej luki – powo-
du, dla którego wykorzystanie oprogramowania komputerowego może przynieść 
wymierne korzyści. Pozostając na gruncie wiary w tradycyjny warsztat i jego sa-
mowystarczalność, nie podejmują wyzwania pojawiającego się wraz z rosnącym 
zaawansowaniem i specyfikacją rozwiązań dostępnych dla badaczy jakościowych. 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt różnic pokoleniowych. Dopiero 
ostatnie lata to okres wchodzenia do świata nauki badaczy socjalizowanych w wy-
soko zinformatyzowanym świecie. Dla nich technologia komputerowa i możliwo-
ści, jakie stwarza, to element tak naturalny w warsztacie badawczym, jak rola 
dyktafonu i dokładnej transkrypcji dla wcześniejszego pokolenia. Nie oznacza 
to oczywiście, że funkcjonuje jakaś konkretna cezura czasowa, która ostro roz-
granicza zwolenników i przeciwników technologii komputerowej w analizach ja-
kościowych. Szczególnie, że zalety implementacji programów często powodują, 
że postawa krytyczna zaczyna się zmieniać, a grono naukowców wykorzystują-
cych oprogramowanie komputerowe coraz bardziej się powiększa. 

Wśród powodów odwrócenia trendu należy przede wszystkim doszukiwać 
się wpływu na poziom usprawnienia działań. Bez wsparcia komputerowego część 
z nich wymagałaby więcej czasu i środków na realizację. Okazuje się, że odpo-
wiednio zaprojektowany program komputerowy może znacząco ułatwić pracę 
nad materiałem. To, co kiedyś trzeba było wykonywać manualnie, przy wykorzy-
staniu aplikacji komputerowej może zostać przyspieszone i ułatwione. Podstawo-
we działania, takie jak kodowanie i wyszukiwanie, stają się stosunkowo proste, 
a wraz z rozwojem interfejsów kolejnych programów bariera między użytkowni-
kiem a oprogramowaniem jest coraz mniejsza.

Warto również wrócić do kuhnowskiej teorii rewolucji naukowej. Wykorzy-
stam ją tu do analizy dominacji określonych technik wspomagających działanie 
badawcze na podobnej zasadzie, jak w przypadku opisywanych przez Kuhna pa-
radygmatów. Analogicznie można przecież rozpatrywać dominację podejść me-
todologiczno-technicznych. Krótko przypominając, Thomas Kuhn w swojej książ-
ce Struktura rewolucji naukowych (Kuhn 2009) przedstawił nowatorską analizę 
rozwoju nauki. Proces ten miał się opierać nie na klasycznie rozumianym kumu-
lowaniu wiedzy, lecz na zdobywaniu uznania w świecie nauki przez paradygmaty, 
czyli kompleksy przekonań i założeń o badanej rzeczywistości. Niejako w ramach 
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technologicznego oprzyrządowania metodologia i metody preferowane w da-
nym paradygmacie również mogą się stać elementem rozpowszechniania i osta-
tecznie dominacji (aż do momentu, gdy nie pojawi się nowy paradygmat, który 
będzie lepiej odpowiadał na pojawiające się wątpliwości). Korzystając z tez Kuhna 
można przeprowadzić analizę pojawiania się i rozpowszechniania kolejnych kon-
cepcji o jakościowym podejściu w naukach społecznych. Idąc tym tropem i po-
czynając od interakcjonizmu symbolicznego, przez etnometodologię, socjologię 
biografii, analizę dyskursu i jej odmiany czy teorię ugruntowaną (która ma jed-
nak charakter bardziej metodologiczny niż część z wyżej wymienionych podejść), 
przechodzimy również kolejne etapy rozwoju metod i narzędzi wykorzystywa-
nych do zbierania i analizowania materiału. Na początku dominowała technika 
obserwacji zaczerpnięta, bądź raczej współdzielona, z antropologią kulturową. 
Instytucja wywiadu zaczyna się rozpowszechniać wraz z pojawieniem się tech-
nologii pozwalającej na utrwalanie wypowiedzi badanego. Bez możliwości nagry-
wania i, co ważniejsze w przypadku analiz opartych na analizie konwersacyjnej, 
transkrypcji zebranego materiału niektóre dziedziny badania byłyby praktycznie 
niemożliwe. Przy bardzo szczegółowym zapisie istotne znaczenie ma możliwość 
edycji tekstu, a przy samej pracy kluczowa staje się kwestia łatwości użytkowa-
nia. Pojawienie się i popularyzacja komputerów osobistych znacząco rozwinę-
ła możliwość wykonywania tego rodzaju działań badawczych. Kolejnym etapem 
wydaje się implementacja programów komputerowych służących do wspierania 
analizy jakościowej. Szczególnie istotne znaczenie miałby tego rodzaju proces dla 
eksploracji nowych pól badawczych, np. ogólnie ujętej problematyki socjologii 
wizualnej czy badania świata internetowego. Rozwój takich fenomenów społecz-
nych, jak media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram itp.) wymusza 
zmiany nie tylko na poziomie makroteoretycznym. Również warsztat badacza 
musi się dostosować do nowych wyzwań. Pojawienie się nowych technik nie 
oznacza jednak, że stare metody odchodzą w zapomnienie. Wręcz przeciwnie 
– ich rola nadal jest kluczowa, szczególnie gdy przywołamy ideę triangulacji jako 
kryterium dobrze przeprowadzonego badania jakościowego. 

Wydaje się, że w przypadku tej części badaczy, którzy preferują analizę jakościo-
wą, dochodzi obecnie do momentu wyboru polegającego na otworzeniu się na wy-
korzystywanie oprogramowania komputerowego. Stawką tej decyzji jest szersze 
stosowanie oprogramowania do analizy różnego rodzaju materiału. Dla entuzjastów 
korzystania z technologii wydaje się jasne, że może to być bodziec znacząco rozwija-
jący dziedzinę badań jakościowych (Ragin, Becker za: Miles, Huberman 2000).

Pojawiają się jednak wątpliwości, które stoją na przeszkodzie w dalszym 
rozpowszechnianiu opisywanego paradygmatu. Przede wszystkim, zgodnie z ba-
daniami Lee i Fieldinga (1998), głównym źródłem niepokoju jest kwestia rela-
cji badacza i materiału. W przypadku komputerowego analizowania zebranego 
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materiału wprowadzony zostaje dodatkowy pośrednik, którego nie ma, gdy ba-
dacz pozostaje na poziomie bardziej manualnego procesowania danych. To o tyle 
ciekawe, że jest to czynnik raczej o charakterze psychologicznym. 

Ponadto wskazuje się na silne powiązanie wsparcia komputerowego z me-
todologią teorii ugruntowanej. Ten element krytyki zostaje podważony poprzez 
zwrócenie uwagi na to, że wraz z rozpowszechnianiem się oprogramowania 
do analiz jakościowych rośnie też liczba różnych wkomponowań teoretycznych 
i metodologicznych oprogramowania komputerowego. Tu posłużę się przykła-
dem z własnych doświadczeń – opisywany przeze mnie w dalszej części artykułu 
projekt badawczy, w którym istotną rolę odgrywa wspomaganie komputerowe 
prowadzonych analiz jakościowych, jako podstawę metodologiczno-teoretyczną 
wykorzystuje postrukturalną teorię dyskursu, która wywodzi się z myśli Ernesto 
Laclau’a. To oczywiście nie jest jedyny możliwy przykład, ale dobrze ukazuje duży 
potencjał wsparcia komputerowego w różnego rodzaju badaniach.

Interesujące jest to, że właśnie badacze wykorzystujący teorię ugruntowaną 
jako jedni z pierwszych podjęli wysiłek włączenia programów wspierających ana-
lizę jakościową do własnej praktyki badawczej. Być może istotną rolę w tym pro-
cesie odegrała ogólna postawa metodologiczna charakteryzująca założenia teo-
rii ugruntowanej, by w miarę możliwości ograniczać wpływ założeń i opierać się 
w działaniu badawczym na indukcji rozumianej jako proces, który polega na: wpro-
wadzaniu i uzasadnianiu generalnego wniosku na podstawie dużej liczby pojedyn-
czych, ale podobnych do siebie przypadków. Procedura wysycania kategorii, która 
sama w sobie jest przecież regułą nie tylko w badaniach prowadzonych przez bada-
czy zainspirowanych teorią ugruntowaną, opiera się na wnikliwej analizie zebrane-
go materiału. Warunkiem jej poprawnego przeprowadzenia jest wydajne, spójne 
i systematyczne zarządzanie zebranymi danymi. W tym aspekcie kluczowe wydają 
się kolejne czynności, w których CAQDAS może znacząco ułatwić pracę: przeszuki-
wanie, kodowanie i wyszukiwanie. Wraz z rozwojem oprogramowania możemy się 
spotkać z funkcjami, które dodatkowo pozwalają na pogłębienie działań, których 
celem jest już nie tylko analiza zebranego materiału, lecz także synteza i tworzenie 
teorii w oparciu o zebraną empirię. Do tego mogą służyć narzędzia pozwalające 
na analizę własności i relacji w obrębie zebranych materiałów (Gibbs 2011).

Wpływ oprogramowania komputerowego wspierającego analizę 
jakościową na proces badawczy 

W drugiej części artykułu chciałbym bardziej szczegółowo zająć się wpły-
wem oprogramowania komputerowego na elementy procesu badawczego. Pod-
stawowa struktura badania składa się z trzech głównych części: przygotowania 
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koncepcji badania (w tym decyzji o wykorzystaniu wsparcia komputerowego), ze-
brania danych oraz analizy materiału. Dodatkowo, w zależności od ogólnych wa-
runków, w których przychodzi działać badaczowi, (np. w sytuacji wnioskowania 
o grant badawczy) należy zwrócić uwagę na kwestie, które nie tyle są elementem 
struktury badania, ile wpływają na jego poszczególne etapy. Wśród tych czynni-
ków jednymi z najważniejszych są warunki logistyczne i finansowe, stanowiące 
– w kontekście analizowanego w artykule problemu – istotne tło wpływające 
na decyzję o wprowadzaniu do planu badawczego wsparcia komputerowego. 
Należy podkreślić, że część rozwiązań z rodziny CAQDA jest bezpłatna3 i dostęp 
do zróżnicowanego pola rozwiązań nie jest znacząco ograniczony. Jednakże, gdy 
interesują nas bardziej zaawansowane funkcje (np. rozszerzenia pozwalające 
na analizy leksykometryczne, jak w przypadku dodatku Wordstat dla programu 
QDA Miner), już przed rozpoczęciem badania powinniśmy wiedzieć, jakie rozwią-
zania nas interesują. Szczególnie, gdy musimy trzymać się określonego budżetu. 

Marginalnym, lecz w niektórych momentach niezwykle istotnym elemen-
tem, jest też możliwość prezentacji części wyników, w czym również może nam 
wydatnie pomóc program komputerowy, na którym oparliśmy nasze działania 
analityczne. W dobie dominacji logiki prowadzenia kariery naukowej w oparciu 
o zasadę „publish or perish” i coraz silniejszym przymusie, by prezentować swoje 
wyniki w ramach różnego rodzaju konferencji naukowych bądź warsztatów wagi 
nabiera możliwość przełożenia efektów pracy badawczej na estetycznie przy-
stępny przekaz – taki, który poprawi jakość recepcji prezentowanych przez nas 
refleksji. Z punktu widzenia jakości analizy nie jest to oczywiście główna zaleta 
oprogramowania komputerowego, jednak jego wykorzystanie w tym celu może 
okazać się przydatne.

Zaczynając myśleć o badaniu społecznym, niekoniecznie jeszcze je kontek-
stualizując jako badanie jakościowe, ilościowe czy mieszane, rzadko zaczynamy 
od wyboru metodologii i, co za tym idzie, metod i technik zbierania danych lub 
analizy. Nasza logika działania będzie raczej wychodzić od problemu, który nas 
interesuje. Chociaż, co spróbuję udowodnić, inne elementy badania (związane 
już z jego konkretną realizacją) mają wpływ już na te pierwsze konceptualizacje, 
to punkt startu refleksji badacza jest często podobny – jest nim zjawisko bądź 
problem, dopiero potem dokonuje się wyboru tego, co potrzeba do jego opisa-
nia bądź rozwikłania. Trudno jednak uznać, że badacz, zaczynając myśleć o kon-
kretnym problemie, funkcjonuje w próżni teoretyczno-metodologicznej. Nie bę-
dzie przesadą stwierdzenie, że to, jakie problemy nas interesują i w jaki sposób 
w ogóle konceptualizujemy rzeczywistość społeczną oraz potencjalne sposoby jej 

3  Szerokie opracowanie dostępnych rozwiązań można znaleźć w książce Jakuba Niedbal-
skiego (Niedbalski 2013).

Jacek Burski



257

wyjaśniania, zależy od naszych wewnętrznych przekonań, wartości i norm inter-
nalizowanych w toku edukacji i kariery naukowej. Ich ułożenie składa się na to, 
co niektórzy badacze nazywają paradygmatem (Lincoln, Guba 2000), światopo-
glądem (Creswell 2013) lub metodologią badań naukowych (Neuman 2010). Wa-
runkowani jesteśmy również przez własne doświadczenia badawcze – praktycz-
ną socjalizację w ramach określonych paradygmatów i zakres wiedzy posiadanej 
na temat metod i technik, którymi się posługujemy. Innymi słowy, już sam fakt 
zainteresowania się takim, a nie innym problemem nie jest pozbawiony kontekstu 
teoretyczno-metodologicznego. Zdanie sobie sprawy na samym początku z różne-
go rodzaju intuicji i powodów, które stoją za naszym wyborem problematyki ma 
istotne znaczenie w poprawnym zaprojektowaniu dalszego toku postępowania. 
Szczegółowy opis kroków, które należy podjąć bez względu na fakt zorientowa-
nia na bardziej jakościowe bądź ilościowe podejście, prezentuje Creswell w książ-
ce Projektowanie badań naukowych (2013). Do wymienionych wyżej elementów 
wpływających na ostateczny kształt projektu badawczego (problem badawczy 
i osobiste doświadczenia) autor dodaje kategorię odbiorców jako istotny czynnik: 

[…] badacze piszą dla odbiorców, którzy powinni ich pracę zaakceptować. Odbiorcami są redak-
torzy i czytelnicy czasopism naukowych, komisje naukowe, uczestnicy konferencji i inni badacze. 
Studenci powinni rozważyć zastosowanie ujęcia popieranego i stosowanego przez ich opiekunów 
naukowych (Creswell 2013: 45).

W sytuacji przygotowywania badania – określania problematyki, uszczegóła-
wiania problemów badawczych, wskazywania celów i stawiania hipotez badaw-
czych – wiedza o tym, czy i jaki program komputerowy będzie wykorzystywany 
do analizy danych, pozwala na bardziej szczegółowe i lepiej dopasowane wypra-
cowanie określonych elementów. Wiedząc o tym, że na etapie analizy będziemy 
chcieli wykorzystać określone oprogramowanie możemy od razu dokonać wstęp-
nej selekcji danych – zrezygnować z jakiegoś ich rodzaju bądź, co daje nam dużo 
większe możliwości, rozszerzyć zakres i rodzaj materiałów wchodzących do ba-
dania. Dobrym przykładem tego rodzaju praktyk mogą być badania, w których 
dokonujemy triangulacji materiału. Dzięki funkcjom pozwalającym na analizowa-
nie zarówno materiałów tekstowych, jak i audiowizualnych możemy łączyć różne 
rodzaje danych, by wesprzeć i wzbogacić efekt badania.

W przypadku badań jakościowych mamy do czynienia z różnymi rodzajami 
technik kompletowania materiału badawczego. Wśród najważniejszych nale-
ży wymienić obserwację uczestniczącą, różne rodzaju wywiady (od wywiadów 
swobodnych podzielonych ze względu na poziom ustrukturyzowania do wywia-
du narracyjnego), kolekcje danych zastanych czy wywiady fokusowe. Nie mam 
zamiaru przedstawiać tu obszernej charakterystyki każdego ze wskazanych 
sposobów zbierania danych. Czytelnik może takową znaleźć w kompendiach 
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metodologicznych (Silverman 2008; Denzin, Lincoln 2014; Babbie 2008). Bardziej 
interesuje mnie kwestia relacji między wyborem techniki a późniejszym wykorzy-
staniem programu komputerowego wspierającego analizę materiału zebranego 
tą techniką. 

Kluczowe wydaje się poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na wskaza-
nie nie tylko, o jaki rodzaj danych nam chodzi, ale także, jakie cele chcemy 
w ramach analizy tych danych osiągnąć. Innymi słowy, relacja między oprogra-
mowaniem komputerowym a techniką zbierania danych w wielu przypadkach 
zależy od postawionych hipotez. Inny program będzie nas interesował przy 
zbieraniu i opracowywaniu danych pod kątem analiz dyskursywnych (tu cho-
ciażby istotnym warunkiem może się okazać kwestia wbudowania słownika 
w program bądź możliwości jego stworzenia), a inne podejście do wyboru pro-
gramu będziemy mieć, jeżeli jesteśmy zainteresowani łączeniem analiz tekstu 
i materiałów audiowizualnych. 

Kluczowym elementem badania, niejako zwieńczającym wysiłek badacza, 
jest przejście do analizy zebranego materiału, w ramach której postawione 
przed i w trakcie badania hipotezy są weryfikowane. Można zaryzykować tezę, 
że w przypadku badań jakościowych pierwsze wnioski o charakterze analitycz-
nym pojawiają się wraz z etapem zbierania danych. Kontakt między badaczem 
a materiałem badanym – bez względu na źródło jego pochodzenia, czy jest to re-
lacja z wywiadu, czy artykuł prasowy – wiąże się z powstaniem wrażeń i intuicji 
na temat kolekcjonowanych danych. W sensie metodologicznym można wyko-
rzystać tę sytuację i za pomocą chociażby notatek tworzonych w trakcie zbie-
rania danych wspierać późniejsze działania analityczne. Programy komputerowe 
właściwie zawsze posiadają możliwość tworzenia różnego rodzaju notatek. Jest 
to o tyle wygodne, że w przypadku scentralizowanego zarządzania danymi może-
my bezproblemowo korzystać z tego rodzaju dodatkowych danych. 

Sama analiza danych w przypadku wykorzystywania oprogramowania kom-
puterowego – przede wszystkim – pozwala skupić się na działaniach związanych 
z przeszukiwaniem powstałej bazy danych oraz kodowaniem. Szczególnie moż-
liwość zarządzania strukturą kodów, ich swobodnego tworzenia i zmieniania, 
jest niezwykle istotna przy obróbce większych zbiorów. Co ważne, na co zwra-
ca uwagę Flick (2012), oprogramowanie komputerowe wspierające QDA po-
zwala na podwyższanie poziomu prowadzonego badania poprzez otwieranie 
możliwości na mieszanie nie tylko różnego rodzaju danych jakościowych, lecz 
także na łączenie ich z danymi o charakterze ilościowym. W przypadku programu 
QDA Miner mamy możliwość nie tylko obsługi różnych danych, ale prowadzenia 
na tym samym korpusie działań analitycznych również za pomocą dodatku sta-
tystycznego Wordstat. Dodanie tego rodzaju analiz znacząco poszerza horyzont 
badawczy i może przyczynić się do pogłębienia wyników badania.
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Wpływ oprogramowania na praktykę badawczą – analiza przypadku 

W ramach podsumowania powyższych rozważań chciałbym krótko podzielić 
się doświadczeniami z projektu badawczego, w którym konkretne oprogramowa-
nie (QDA Miner) zostało wykorzystane jako platforma do przeprowadzenia analiz 
o charakterze jakościowym. Ze względu na charakter tekstu nie jest moim celem 
opisywanie szczegółowych założeń projektu. Skupię się jedynie na informacjach 
odnoszących się do aspektu metodologicznego, które pozwolą się czytelnikowi 
zorientować, do jakich celów program został wykorzystany.

Przede wszystkim należy wskazać, że na materiał stanowiący podstawę ana-
liz składały się materiały prasowe pochodzące z różnych epok historycznych. Sko-
lekcjonowanie i skatalogowanie korpusu danych wymagało wykorzystania różne-
go rodzaju narzędzi (skanerów, aparatu fotograficznego, w części możliwe było 
realizowanie kwerend za pośrednictwem Internetu w związku z cyfryzacją nie-
których zbiorów). To z kolei zrodziło problem związany ze stworzeniem bazy jed-
nolitej pod względem formatów. Został on rozwiązany poprzez konwersję danych 
na jeden format. Zanim jednak do tego doszło z setek artykułów zostały wybrane 
jedynie te, które uznano za najbardziej wartościowe pod kątem prowadzonych 
analiz. Pliki graficzne zostały przekonwertowane na pliki tekstowe i jako takie tra-
fiły do kolejnego etapu analizy. W związku z tym, że w momencie pisania niniej-
szego artykułu etap ten nadal nie jest zakończony, nie mogę przedstawić tu żad-
nych końcowych wyników. Możliwe jest jednak wskazanie na wpływ właściwości 
tego konkretnego oprogramowania na podejmowane działania badawcze.

Po pierwsze, wybór programu był uzależniony od kilku czynników m.in.: 
możliwości połączenia analiz jakościowych z ilościowymi, swobody korzystania 
przez wieloosobowy zespół z bazy danych oraz planowanego budżetu. Z per-
spektywy tego artykułu najbardziej istotne wydaje się pierwsze kryterium, które 
w praktyce okazało się najtrudniejsze do spełnienia. Tak jak wspomniałem, ma-
teriały prasowe, na których jest prowadzona analiza, pochodzą z różnych mo-
mentów historycznych oddalonych od siebie o kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt 
lat. To powoduje, że język, który pojawia się w korpusie danych, znacząco różni 
się w ramach kolejnych kwerend. Okazało się to o tyle istotne, że zmusiło zespół 
badawczy do ograniczenia zakresu analiz o charakterze leksykometrycznym, któ-
re miały wesprzeć główne działania analityczne. Dzięki wyposażeniu programu 
w rozbudowane możliwości badania relacji między poszczególnymi kodami w tej 
jego części, która poświęcona jest analizie stricte jakościowej (np. możliwość 
ustalania referencji między poszczególnymi kodami), główne cele badawcze ukie-
runkowane na weryfikację ogólnie pojętych strategii dyskursywnych odnoszą-
cych się do idei nowoczesnego miasta cały czas są możliwe do osiągnięcia. Pozo-
stałe czynniki – swoboda w korzystaniu z programu przez wieloosobowy zespół 
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oraz kwestie finansowe – nie sprawiły dotychczas problemów. Tu warto dodać, 
że w przypadku planowania użytkowania jednego z płatnych programów warto 
zastanowić się nad logistycznymi możliwościami nie tylko dostępu do oprogra-
mowania (sprawę ostatecznie może rozwiązać większa liczba licencji), lecz także 
nad mocą przerobową posiadanych komputerów. Rzecz wydaje się banalna, ale 
przy obsłudze dużych baz danych (np. w przypadku analiz wizualnych zdjęć) dzia-
łający wolno komputer znacząco spowalnia pracę badacza.

Z perspektywy czasu, analizując powody, dla których zdecydowaliśmy się 
na wprowadzenie do projektu badawczego wsparcia komputerowego, należy 
podkreślić, że pomimo przeprowadzonego wywiadu na temat dostępnych roz-
wiązań, właściwą wiedzę na temat przydatności wybranego przez nas programu 
uzyskaliśmy dopiero podczas prowadzenia badania. Część założonych celów mu-
siała ulec zmianie. Wpływ na to miał szereg przyczyn – od braku doświadczenia 
w prowadzeniu tego rodzaju analiz, przez niewystarczające wysondowanie ryn-
ku, po zwyczajnie zbyt szeroko zaprojektowane badanie. Pomimo ograniczenia 
niektórych założeń badawczych z dużą pewnością mogę stwierdzić, że wykorzy-
stane oprogramowanie komputerowe podniosło jakość pracy nad materiałem. 

Zakończenie 

W artykule starałem się przedstawić swoje wątpliwości dotyczące wyko-
rzystywania oprogramowania komputerowego w analizie danych jakościowych, 
opierając się na własnych doświadczeniach z określonym rozwiązaniem – progra-
mem QDA Miner. Będąc użytkownikiem tej aplikacji i czynnym uczestnikiem dys-
kusji na temat jej przydatności przy realizacji określonego projektu badawczego, 
zastanawiałem się nad wpływem samego oprogramowania na działania badacza. 
Często mamy przecież poczucie kontroli i sprawczości nad procesem badawczym 
– to my jesteśmy konstruktorami jego głównych założeń: sposobu widzenia pro-
blemu, metod jego analizy, decyzji o konkretnych technikach zbierania danych, 
wyboru grupy badanej. Byłoby jednak naiwne sądzić, że badacz odpowiada za ca-
łość wykreowanego społecznego świata badania. Są przecież elementy nieuświa-
domione i to nie tylko te, które mają swoje zakorzenienie w światopoglądzie 
badacza. Jednym z tego rodzaju czynników jest właśnie oprogramowanie kom-
puterowe. Jego charakter jest przecież całościowo zewnętrzny – zostało stworzo-
ne nie jako odpowiedź na potrzebę konkretnego działania badawczego, ale jako 
uniwersalna (do pewnego poziomu) platforma służąca do wykonywania czynno-
ści immanentnie związanych z prowadzeniem badań. Idąc dalej tym tropem, na-
suwa się pytanie: jakie są konsekwencje dla procesu badawczego w przypadku 
zastosowania programu komputerowego – epistemologiczne i metodologiczne?
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Wydaje się, że w kontekście pytania o ewentualną zmianę jakości poznania, 
oprogramowanie komputerowe ma charakter ambiwalentny – z jednej strony 
zwiększa potencjał analityczny poprzez usprawnienie działania, skrócenie proce-
dur, zapewnienie jednolitości i efektywności w wyszukiwaniu: „[…] w przypadku 
analizy jakościowej kodowanie jest sposobem na uporządkowanie danych, na za-
rządzanie surowym materiałem badawczym. Oznacza to, że wszystkie oryginalne 
dane zostają zachowane” (Gibbs 2011: 24).

Z drugiej strony, powoduje, że badacz w dużej mierze zdaje się w procesach 
kodowania i wyszukiwania na reguły rządzące danym programem. Reguły, jak-
kolwiek prowadzące do wzrostu efektywności, pozostają poza jego kontrolą. Być 
może tu należy doszukiwać się przyczyn stosunkowo powolnego rozpowszech-
niania się technologicznego wsparcia w analizach jakościowych.

W sensie metodologicznym oprogramowanie komputerowe nie może być 
traktowane jako zwykłe narzędzie, które – metaforycznie rzecz ujmując – po-
zwala szybciej i mocniej dokręcić śrubę naszych działań analitycznych. Chociażby 
z powodu jego zewnętrznej natury, namysł nad skorzystaniem i umiejscowieniem 
programu w planowanym projekcie badawczym musi mieć istotne znaczenie. Po-
dając własny przykład, wskazałem, w jaki sposób program może zaskoczyć nie-
doświadczonego badacza. W takich sytuacjach im jesteśmy bardziej świadomi 
własnego badania i jego metodologii, tym łatwiej będzie nam się dostosować 
do możliwości programu i zachować cele istotne dla samego badania. 

Dodatkowym atutem programów z rodziny CAQDA jest otwarcie procedur 
analitycznych na działania mające na celu łączenie perspektywy ilościowej i jako-
ściowej. Badania ilościowe i jakościowe nie powinny być traktowane jako przeci-
wieństwa, ale raczej jako „punkty krańcowe pewnego kontinuum” (Creswell 2013; 
Newman, Benz 1998: 29), a oprogramowanie komputerowe może stać się dosko-
nałą platformą do łączenia obydwu perspektyw. Chociażby z tego ostatniego po-
wodu warto w trakcie projektowania własnych kroków badawczych zastanowić się 
nad wprowadzeniem wspomagania komputerowego do analiz jakościowych.
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Researcher – Computer Programme Relation. Consequences of Using 
Computer Programme in Qualitative Data Analysis. QDA Miner in Practice

Summary. Proposed article is focused on description of relation between researcher and 
programme which is used to support qualitative analysis in social research. In this particular case, 
QDA Miner was used to show how computer support impact on not only analytical processes 
but whole research project in general as well. Theoretical background for these reflections is 
connected with understanding ambivalent nature of using computer programme in qualitative 
data analysis – not only as positive support but as barrier as well. Main question is what are con-
sequences of using technological support in analysis? I am going to answer to that with paying 
attention to two main aspects of the research: epistemological and methodological. 

Keywords: computer programmes in social research, qualitative data analysis (QDA), 
QDA Miner.
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Oprogramowanie komputerowe wspierające  
proces badawczy na etapie przeglądu literatury  

oraz tworzenia publikacji 

Streszczenie. Programy komputerowe wspierające analizę danych jakościowych to narzędzia, 
bez których trudno współcześnie wyobrazić sobie warsztat badacza opierającego swoje badania 
o dane jakościowe. Programy, takie jak na przykład NVivo, Atlas.ti czy OpenCode, zdecydowanie 
przyśpieszają etap badania związany z porządkowaniem empirycznego materiału badawczego i jego 
analizę. Jednak projekt badawczy często zakłada także etap zbierania i analizy literatury oraz publi-
kacji opisujących wyniki badań i teorii do tej pory stworzonych. Nie możemy także pominąć mozol-
nego etapu związanego z opisywaniem wyników oraz inspiracji teoretycznych w naszym raporcie 
badawczym czy pracy dyplomowej. Także w trakcie realizowania tych etapów możemy wykorzystać 
oprogramowanie komputerowe, które przyśpieszy i uporządkuje analizę literatury oraz usprawni 
proces pisania raportów. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie narzędzi do zarządzania 
bibliografią i do organizacji wiedzy, do jakiej ma dostęp współczesny badacz. W sposób arbitralny 
zostały wybrane trzy programy: Zotero, Mendeley oraz Docear. Ich twórcy różnią się podejściem 
do zarządzania danymi bibliograficznymi oraz organizacji wiedzy, co czyni ich programy narzędziami 
z jednej strony konkurencyjnymi, z drugiej zaś – komplementarnymi. 

Słowa kluczowe: organizacja i zarządzanie wiedzą, zarządzanie danymi bibliograficznymi, 
oprogramowanie wspomagające proces badawczy, RMS.

Wstęp 

Cyfryzacja współczesnego świata oraz rozwój technologiczny odciskają swo-
je piętno na naukach społecznych nie tylko poprzez dostarczanie nowych obsza-
rów badawczych, jakim jest na przykład aktywność społeczeństw w obszarze In-
ternetu, lecz także poprzez udostępnianie terabajtów danych i nowych narzędzi 
do prowadzenia procesu badawczego. Wśród nich są także programy kompute-
rowe do prowadzenia analizy danych jakościowych oraz oprogramowanie wspie-
rające sam proces badawczy (jego planowanie kontrolę i realizację poszczegól-
nych etapów). Ich popularność i wykorzystanie nieustająco rośnie. 
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Wszystkie te elementy skłaniają do zastanowienia się, jak badacz może po-
szerzyć swój warsztat o nowe narzędzia komputerowe usprawniające poszcze-
gólne etapy projektu badawczego. Oczywiście to, w jaki sposób każdy naukowiec 
organizuje swoją pracę nad projektem, zależy od jego preferencji, wybranego 
obszaru badawczego czy strategii analitycznej. Na potrzeby tego opracowania 
przywołany zostanie podział procesu badawczego, który szerzej został opisany 
w artykule Organizacja procesu badawczego a oprogramowanie do organizacji 
wiedzy i zarządzania projektem badawczym (Głowacki 2014). Prezentowany tam 
model zakłada na dość dużym poziomie ogólności cztery etapy realizacji projek-
tu. Pierwszy, merytoryczno-organizacyjny, poświęcony jest ustaleniu składu ze-
społu badawczego, ram czasowych, budżetowych oraz wstępnemu zarysowaniu 
koncepcji badawczej. Etap kolejny to praca z dostępną literaturą i weryfikacja 
już funkcjonujących modeli teoretycznych w obszarze problemu badawczego, 
który zdecydowaliśmy się badać. W kolejnym kroku przechodzimy do zbierania 
i analizy danych jakościowych, aby na koniec wyniki naszych analiz upowszech-
nić w dowolnie wybranej przez nas formie, np. raportu z badań czy strony inter-
netowej z prezentacją wyników. We wspomnianym powyżej artykule (Głowacki 
2014) czytelnik znajdzie autorskie propozycje programów, które mogą usprawnić 
pracę na poszczególnych etapach. Opisane są tam takie programy, jak: Mind42, 
Project Libre, Citavi, NCapture, NVivo oraz Scrivener. 

Tabela 1. Etapy projektu badawczego wraz z dopasowanym oprogramowaniem wspierającym

Etapy realizacji projektu badawczego Proponowane oprogramowanie

Etap 1 – merytoryczno-organizacyjny Mind42
Freemind
ProjectLibre

Etap 2 – praca z literaturą Citavi
Mendeley

Etap 3 – zbieranie i analiza danych jakościowych NCapture
NVivo

Etap 4 – upowszechnianie wyników w formie publikacji Scrivener
Wybrany edytor tekstu – MS Word

Źródło: Głowacki 2014: 164.

Niniejsze opracowanie, będące tylko jedną z części obszernej monografii do-
tyczącej wykorzystania oprogramowania z rodziny CAQDAS w pracy analitycz-
nej, skupia się głównie na etapie drugim, który może zostać znacząco uspraw-
niony poprzez wykorzystanie dostępnego, często bezpłatnego, oprogramowania 
do organizacji procesu zbierania literatury i danych bibliograficznych. W konse-
kwencji zatem przedmiotem dalszego opisu będą nowe propozycje programów 
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wspierających ten etap. Przyjrzymy się takim programom, jak Mendeley, Zotero, 
Docear należącymi do grupy programów nazwanej menedżerami bibliografii i cy-
towań (Reference Management Software – RMS). 

Dlaczego dokonujemy przeglądu literatury i tworzymy przypisy 
oraz bibliografię? 

Przyjmując pozytywistyczne założenie socjologii jako zajmującej się „rze-
czywistymi faktami”, które poddane analizie dają nam dostęp do rzeczywistości, 
gromadzenie i przeglądanie literatury wydaje się bezcelowe, a co więcej – błęd-
ne. Z takimi stwierdzeniami możemy się spotkać u osób, które bardzo dosłownie 
traktują założenie o braku prekonceptualizacji będące jednym z założeń meto-
dologii teorii ugruntowanej (Konecki 2000). Jednak z drugiej strony wyważenie 
otwartych drzwi jest tak samo pozbawione sensu jak prowadzenie badań, aby 
potwierdzić sformułowaną hipotezę. Zatem przyjmując za Kuhnem (2001), iż so-
cjologia jest nauką w okresie przedparadygmatycznym czy – jak chciałby Ritzer 
(1975) – jest nauką wieloparadygmatyczną, warto podjąć trud zapoznania się 
z już istniejącym dorobkiem naukowym w obszarze, którego dotyczy nasz pro-
blem badawczy. Patrząc na to zagadnienie od strony technicznej:

Powołanie na literaturę może przyjmować formę bezpośredniego cytowania, zapożyczenia 
materiału z przedstawieniem go w zmienionej postaci, która pasuje do reszty artykułu lub jedy-
nie wzmianki zalecającej czytelnikowi sięgnięcie do dodatkowego, pełniejszego źródła informacji. 
W każdym przypadku autor jest zobowiązany do podania opisu bibliograficznego pracy, na którą 
się powołuje, przy czym odpowiednie informacje nie tylko muszą wystarczać do odszukania źró-
dła, ale także spełniać formalne wymagania wydawcy odnośnie ich zakresu, sposobu połączenia 
z tekstem oraz stylu prezentacji (Parfieniuk 2012: 196). 

Programy do zarządzania bibliografią oraz cytowaniami w Polsce są rozwi-
jane już od lat 60. Wówczas bowiem w ramach prac bibliograficzno-redakcyj-
nych prowadzonych w Bibliotece Narodowej próbowano wykorzystywać system 
ARKA (Kolasa 2000). Także na Politechnice Wrocławskiej trwały prace nad wy-
korzystaniem komputerów typu Odra 1300 i RAID do prac katalogowych i two-
rzenia systemów bazodanowych. Od tego czasu kolejne uczelnie pracowały nad 
rozwojem systemów ułatwiających katalogowanie i dostęp do danych bibliogra-
ficznych. Lata 80. to rozwój mikrokomputerów, które pozwalały przy znacznie 
zmniejszonych gabarytach zachowywać te same, a czasem nawet większe moce 
obliczeniowe od maszyn liczących. Niestety w wyniku embarga na zachodni 
sprzęt informatyczny w latach 80. dopiero lata 90. przyniosły duży wzrost dy-
namiki w komputeryzowaniu zasobów bibliotecznych i tworzeniu baz danych 
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zawierających dane bibliograficzne. W tym czasie rozwijane były także narzędzia 
do formatowania bibliografii, które ułatwiały jej dostosowanie do wymogów po-
szczególnych wydawnictw. Jednym z bardziej popularnych programów stał się 
BibTeX stosowany zwykle z oprogramowaniem do składu tekstu – LaTeX. 

W dalszych latach nastąpił również systematyczny rozwój oprogramowania 
służącego do tworzenia osobistych baz danych bibliograficznych zbierających i ka-
talogujących publikacje wykorzystywane przez naukowców w swojej codziennej 
pracy. Ich przyrost, nie tylko w tradycyjnej, papierowej postaci, ale na przykład 
w zdigitalizowanej formie, wymuszał systematyczną ewolucję oprogramowania 
wspierającego badaczy. Jednak wraz ze wzrostem liczby generowanych danych, 
raportów, analiz oraz innego rodzaju publikacji wzrastała także liczba wydaw-
nictw, szczególnie w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy bardzo intensywnie zaczął 
się rozwijać ruch publikacji na licencji open source. Konsekwencją tych zmian 
jest znaczna dywersyfikacja stylów bibliograficznych i cytowań. Mimo iż trady-
cja związana z porządkowaniem stylów bibliograficznych jest już wielowiekowa, 
a obecnie funkcjonuje kilka norm systematyzujących style powołań i bibliografii, 
jak na przykład norma ISO 690:2010, której odpowiednikiem w Polsce jest nor-
ma PN-ISO 690:2012P zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny, nadal 
w jednym z przykładowych oprogramowań RMS możemy znaleźć ponad 5 tysięcy 
stylów bibliograficznych i cytowań. 

Czego oczekujemy od oprogramowania z rodziny RMS? 

Wobec tak dużej różnorodności stylów bibliograficznych i rosnącej liczby 
publikacji i danych warto zastanowić się nad tym, jakie cechy/funkcje powinien 
mieć idealny program do zarządzania gromadzoną wiedzą i danymi bibliogra-
ficznymi oraz cytowaniami. Jest to pytanie, na które zapewne każdy z badaczy 
będzie miał inną odpowiedź. Niemniej jednak możemy wyobrazić sobie zbiór 
cech, które w mniejszym lub większym stopniu będą prowadziły do ułatwienia 
i usprawnienia procesu gromadzenia wiedzy w postaci notatek, publikacji, cyta-
tów oraz procesu tworzenia publikacji czy też raportu z badania w oparciu o ze-
brane informacje i wnioski.

Funkcją podstawową zdaje się poszukiwanie i organizowanie literatury. Za-
stanówmy się, jak rozumiemy ten proces. W artykule Organizacja procesu ba
dawczego a oprogramowanie do organizacji wiedzy i zarządzania projektem 
badawczym (Głowacki 2014) zostały opisane dwa uzupełniające się podejścia. 
Jednak zamiast wyodrębniać dwa schematy postępowania spróbujmy sformuło-
wać jeden model łączący cechy opisane w wyżej wymienionym artykule, to zna-
czy podejścia tradycyjnego z nowym podejściem, możliwym dzięki zastosowaniu 
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technologii chmury i społecznościowych funkcji niektórych programów RMS. 
Będzie on zatem nieodłącznie związany z całym procesem gromadzenia danych, 
począwszy od importowania do programu RMS wszystkich, dotychczas zgroma-
dzonych PDF-ów, poprzez konsultacje (np. osób z naszego bliskiego środowiska 
czy społeczności naukowców zgromadzonej wokół oprogramowania Mendeley), 
przeanalizowanie katalogów bibliotecznych i baz danych aż po tworzenie biblio-
grafii. Śledząc bardziej wnikliwie te etapy, można odnaleźć co najmniej kilka cech 
„idealnego” programu. 

Pierwszą z nich jest możliwość organizowania PDF-ów. Oznacza to ich łatwe 
importowanie z dysku lokalnego do bazy danych programu wraz z wyciągnięciem 
danych o autorach, tytule czy dacie publikacji (jeśli oczywiście są one dostępne 
w metadanych pliku). Organizacja PDF-ów to także opis dokumentu z wykorzy-
staniem tagów, słów kluczowych lub innych elementów pozwalających na ich dal-
sze przeszukiwanie, katalogowanie i filtrowanie. Istotną funkcją jest także możli-
wość wykonywania notatek na przykład z informacją, dlaczego dany PDF został 
włączony do bazy lub sporządzania adnotacji na plikach PDF i ich późniejszego 
katalogowania i filtrowania. Importowanie plików PDF powinno być także możli-
we z poziomu przeglądarki internetowej. Tym, co wpływa na efektywność pracy 
badawczej jest także łatwość ręcznego dodawania niepublikowanych artykułów 
czy linkowanie dostępnych na lokalnym dysku pełnych wersji publikacji. 

Druga funkcja, która powiązana jest z pozyskiwaniem i organizacją literatury, 
to możliwość przeszukiwania crowdsourced database, co stanowi społecznościowy 
aspekt pracy nad poszukiwaniem i organizowaniem literatury. Dodatkowo wiąże się 
on z możliwością pracy zespołowej nad bibliografią do jednego projektu badawczego. 

Kolejną funkcjonalnością jest przeszukiwanie usług bazodanowych w ramach 
interfejsu oprogramowania RMS. Takie rozwiązanie pozwala oszczędzić czas, któ-
ry tracimy na przełączaniu się między kolejnymi wyszukiwarkami przypisanymi 
do konkretnych usług i baz danych. Możliwość skonfigurowania RMS-a, tak aby raz 
wpisane zapytanie dotyczące konkretnego hasła przedmiotowego, słowa kluczo-
wego lub autora było wyszukiwane w wielu bazach danych, a następnie wybrane 
tytuły były importowane do tworzonej bazy danych, jest funkcjonalnością, która 
potrafi znacznie zwiększyć efektywność naszych poszukiwań. Podobnie jak wyszu-
kiwanie brakujących danych dla konkretnych publikacji jedynie z wykorzystaniem 
numeru ISBN lub DOI. 

Cechą, którą powinniśmy rozważyć, myśląc o programie RMS, jest dobrze 
rozwinięty moduł wewnętrznego wyszukiwania pozwalający na filtrowanie, ka-
talogowanie i przeszukiwanie nie tylko rekordów, lecz także importowanych 
PDF-ów, notatek, adnotacji. Możliwość zapisania wyników naszych zapytań w po-
staci odrębnych folderów lub kolekcji także znacznie przyśpiesza proces analizy 
i organizacji literatury. 
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Dobra współpraca z przeglądarkami internetowymi może okazać się nieoce-
niona, kiedy projekt badawczy będzie opierał się o publikacje dostępne głównie 
w Internecie. Będzie pomocna przy gromadzeniu materiału potrzebnego na przy-
kład do analizy blogosfery. Wówczas takie możliwości, jak archiwizowanie i tago-
wanie stron internetowych wraz z danymi o czasie ich pobrania oraz odnośnikami 
URL czy archiwizowanie stron w formacie PDF staje się nieocenione. 

Jak wiemy przegląd literatury i praca nad kolejnymi etapami projektu ba-
dawczego to bardzo często praca organizacyjna związana z pilnowaniem termi-
nów, zarządzaniem kolejnymi zadaniami, ustalaniem priorytetów. Także w tym 
może nam pomóc oprogramowanie RMS. Szczególnie jeśli ma wbudowane możli-
wości opracowania konceptualnego projektu badawczego na przykład w postaci 
mapy myśli czy pozwala na tworzenie zadań i przypisywanie im terminów oraz 
czasu realizacji.

W trakcie pracy na dostępnej literaturze, czy to w formie PDF-ów, czy w for-
mie drukowanej, pojawiają się koncepcje oraz sformułowania, które będziemy 
chcieli użyć w naszym raporcie, artykule czy prezentacji wyników naszych badań. 
Możliwość zapisania cytatów bezpośrednich lub sparafrazowanych w menedże-
rze oraz przypisania im odpowiednich odwołań do literatury, z której pochodzą, 
a następnie przypisanie im słów kluczowych/kategorii/tagów znacznie przyśpie-
sza pracę nad tworzonym tekstem. Zyskujemy na efektywności pracy, jeśli w taki 
sam sposób możemy organizować nasze notatki czy wnioski pojawiające się 
w trakcie czytania literatury. Dodatkową cechą, jaką mógłby posiadać „idealny” 
RMS, jest możliwość tworzenia wstępnych szkiców i konspektów, a także łatwe 
użycie zgromadzonych cytatów, notatek oraz danych bibliograficznych w two-
rzonym tekście. Zatem integracja menedżera bibliografii z edytorami tekstu 
wydaje się kolejną niezbędną funkcjonalnością. Zintegrowanie RMS z tego typu 
programami pozwala na łatwe dodawanie powołań przy cytowanej literaturze 
wraz z odniesieniami do autora oraz strony. Umożliwia również automatyczne 
tworzenie bibliografii do powstającego tekstu. Dodawanie cytowań i bibliogra-
fii z wykorzystaniem RMS pozwala na dowolne formatowanie stylu w zależności 
od potrzeb konkretnego wydawcy czy czasopisma. W ten sposób możemy wielo-
krotnie bez większego wysiłku zmieniać styl cytowań i bibliografii, nie wpływając 
na strukturę tekstu. 

Jedną z ostatnich cech, jakie należy rozważyć, myśląc o idealnym menedże-
rze bibliografii, jest elastyczność. Pod tym terminem rozumiem takie cechy opro-
gramowania, jak: łatwa wymiana baz danych między różnymi programami, ła-
twy backup danych, możliwość użytkowania na wielu platformach systemowych, 
możliwość korzystania poprzez aplikacje webowe i urządzenia mobilne. Istotne 
są także niskie koszty zakupu i użytkowania oraz stosunkowo duża pewność roz-
woju wybranego oprogramowania. 
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Dostępność narzędzi z grupy RMS 

Obecnie na rynku istnieje bardzo wiele menedżerów bibliografii. Do najbardziej 
popularnych możemy zaliczyć: Bookends, Citavi, Wkindx, Reference Manager, Re-
ferencer, Sente, Aigaion, KBibTeX, Mendeley, BibDesk, CiteULike, WizFolio, Papers, 
Biblioscape, Scholar’s Aid, BibSonomy, EndNote, RefWorks, Bibus, Zotero, JabRef, 
RefDB, Qiqqa, Docear, Refbase, Pyblographer, Bebop, Jumper 2.0, Connotea1.

Wśród wymienionych znajdziemy programy rozwijane na zasadzie produktu 
komercyjnego, takie jak: Endnote, Citavi czy od niedawna Mendeley. Są to pro-
gramy, których wersje okrojone są udostępniane nieodpłatnie, natomiast aby 
wykorzystać maksymalną funkcjonalność czy też nie ograniczać liczby zbieranych 
danych, musimy ponieść dodatkowe koszty. Inne z wyżej prezentowanych progra-
mów są rozwijane przez grupy zaangażowanych wolontariuszy, którzy udostęp-
niają swoją pracę na licencji open access, np.: Docear, Qippa, BibTeX. Znajdziemy 
także programy pracujące na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych 
oraz wersje stworzone tylko pod MS Windows czy Mac OS. Są wśród nich zarów-
no wersje tylko biurkowe, jak i rozwiązania webowe działające poprzez przeglą-
darki internetowe. Część z nich możemy uruchomić na urządzeniach mobilnych, 
a na części możemy pracować tylko na komputerze stacjonarnym lub laptopie. 
Zatem wybór wydaje się bardzo duży. 

Niestety żaden spośród wyżej wymienionych programów nie posiada wszyst-
kich opisywanych wcześniej funkcji w stopniu zadowalającym. Zatem użytkow-
nik stoi przed decyzją, jakie funkcjonalności są mu bardziej potrzebne, a z cze-
go może lub nawet musi zrezygnować. W niniejszym opracowaniu chciałbym 
porównać pod względem wcześniej wymienionych cech trzy programy: Docear, 
Mendeley, Zotero. Wybór ten jest dość arbitralny i podyktowany ich popularno-
ścią oraz niskimi kosztami użytkowania, jeśli zgodzimy się na rezygnację z pew-
nych funkcji dostępnych w wersji Premium. 

W niniejszym opracowaniu czytelnik nie znajdzie odpowiedzi na pytanie, któ-
re narzędzie wybrać. Lista cech, jakie powinien zawierać idealny program, może 
być oczywiście dowolnie modyfikowana i rozwijana, gdyż jest jedynie wstępną 
matrycą pozwalającą przyglądać się kolejnym programom z rodziny RMS w spo-
sób usystematyzowany. Niniejsze opracowanie ma zatem pełnić rolę wskazówki 
i zachęcać do własnych poszukiwań oraz korzystania z komputerowego wspoma-
gania pracy naukowej nie tylko na poziomie analizy danych, lecz także na wcze-
śniejszych i późniejszych etapach realizacji projektów badawczych. 

1  Programy, których nazwy zostały zapisane pogrubioną czcionką, umożliwiają bezpośrednią 
współpracę z procesorami tekstu, np. MS Word. Z punktu widzenia usprawniania procesu tworzenia 
tekstów, raportów z badań czy opracowań teoretycznych funkcjonalność ta ma ogromne znaczenie.
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Różne podejścia do organizowania danych 

Zanim przejdziemy do analizy i porównań poszczególnych funkcjonalności, 
należy spojrzeć na filozofię poszczególnych programów zamkniętą w ich konstruk-
cji, a także na sposób organizowania baz danych zawierających dane bibliograficz-
ne i wiedzę w postaci notatek, cytatów czy też różnego rodzaju plików. Twórcy wy-
branych w niniejszym opracowaniu programów stawiają przed sobą podobne cele 
– głównym jest oczywiście zarządzanie danymi bibliograficznymi, cytowaniami 
oraz organizacja wiedzy. Jednak podejście i akcenty rozłożone są w różny sposób.

Zotero 

Od 2006 r. w Centrum Historii i Nowych Mediów na Uniwersytecie Georga Ma-
sona rozpoczął się projekt stworzenia menedżera bibliografii ułatwiającego zarzą-
dzanie różnego rodzaju danymi bibliograficznymi, a także zwiększającego efektyw-
ność pracy na źródłach publikowanych w Internecie w postaci stron internetowych 
czy cyfrowych wersji artykułów lub książek. Pierwsza wersja Zotero została ogłoszo-
na w październiku 2006 r. i miała formę dodatku do przeglądarki internetowej Fire-
fox. Zotero w znaczący sposób optymalizowało pobieranie danych bibliograficznych 
ze stron internetowych różnych dostawców. Stało się także niezastąpionym narzę-
dziem, dzięki któremu zbieranie danych do dalszej analizy ze stron internetowych 
jest niezwykle proste i intuicyjne. Od niedawna Zotero został wyposażony w moduł 
umożliwiający realizowanie postulatu pracy grupowej nad publikacjami naukowymi. 

Mendeley 

W 2008 r. został zainicjowany projekt Mendeley, działający obecnie w Lon-
dynie. Pierwsza publiczna wersja beta programu Mendeley Desktop została udo-
stępniona w sierpniu 2008 r. Projekt zdobył wiele nagród jako wyróżniający się 
starup. Jego założycielami byli Victor Henning, Jan Reichelt, Paul Flocker, któ-
rzy wstępne założenia projektu przedstawili na IEEE, Czwartej Międzynarodowej 
Konferencji eNauki. Kolejne lata przyniosły szybki wzrost zainteresowania pro-
jektem, czego wyrazem był systematyczny wzrost liczby użytkowników, m.in. 
ze względu na rosnącą popularność rozwiązań open source, w które wpisywał 
się także Mendeley. Jednak w roku 2013 został on wykupiony przez firmę wy-
dawniczą Elsevier (Raubenheimer 2014). Konsekwencją odsprzedania programu 
Mendeley jest zmiana rozwiązań z open source na typowo komercyjny program.

Na początku jego twórcy byli nastawieni głównie na tworzenie menedżera 
bibliografii, czego wyraz znajdujemy w pierwszych wzmiankach o filozofii pro-
gramu z roku 2008. Jednak zauważyli, iż ogromny potencjał rozwojowy kryje 
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się we wspieraniu nauki opartej na wolnym dostępie do publikacji i crowd
sourced database. Dodatkowo osobom rozwijającym projekt zaczęła przyświe-
cać idea stworzenia systemu rekomendacji oraz śledzenia statystyk czytania 
publikacji przez społeczność naukowców. W związku z tym Mendeley zaczął 
się przekształcać w serwis dla społeczności naukowej, agregujący istniejące 
zasoby pełnych tekstów publikacji udostępnianych na licencji open access, 
tworzący powiązania między badaczami w ramach różnych dyscyplin nauko-
wych. Celem Mendeley stało się zatem stworzenie systemu oceniania popu-
larności artykułów i rekomendowania ich użytkownikom na podstawie profili 
czytelniczych innych naukowców. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu dostę-
pu do osobistych baz danych umieszczanych na serwerach Mendeley przez 
naukowców, a także do tekstów udostępnianych przez nich na licencji open 
access. Aby system mógł działać sprawnie i rozwijać się, zarówno aplikacja 
webowa, jak i biurkowa wersja programu Mendeley zbierają dane i raportu-
ją, jakie czynności jego użytkownicy wykonują na publikacjach. Innymi słowy, 
jak długo dany tekst jest czytany, jakie teksty są poszukiwane, do jakich użyt-
kownicy powracają, jakie ściągają na dysk lokalny. Jest to podobne działanie 
do takich programów, jak na przykład Spotify, służącego do odtwarzania mu-
zyki. Oczywiście sposób funkcjonowania oprogramowania Mendeley nie jest 
tajemnicą skrywaną przez jego twórców, a co więcej – dokładne informacje 
na ten temat znajdziemy w regulaminie użytkownika (www.mendeley.com/
privacy/ Information we collect). Jednak w zamian za dzielenie się tymi da-
nymi otrzymujemy dostęp do darmowego menedżera bibliografii (Raubenhe-
imer 2014).

Docear 

Oprogramowanie Docear w swojej pierwszej fazie było rozwijane pod nazwą 
SciPlore MindMapping jako element pracy doktorskiej prowadzonej przez Bela 
Gipp i Jöran Beela. W 2011 r. do zespołu pracującego nad rozwojem oprogramo-
wania dołączył Stefan Langer i Marcel Genzmehr, dzięki czemu projekt otrzymał 
grant i został przemianowany na Docear. W grudniu 2011 r. Docear w wersji Alfa 
ujrzał światło dzienne, kolejna wersja pojawiła się w lutym 2012 r., a w paździer-
niku gotowy był już ostateczny produkt. Obecnie Docear jest wspierany przez 
woluntariuszy oraz Data and Knowledge Engineering Group z Otto von Guericke 
Universitat Magdeburg, jak również przez University of California, Berkle (Beel 
i in. 2011).

Docear powstał z potrzeby stworzenia oprogramowania, które będzie łączy-
ło łatwość dodawania cytatów, notatek, organizacji zebranego materiału w po-
staci różnego rodzaju dokumentów i plików (nie tylko tekstowych, lecz także 
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multimedialnych z możliwościami tworzenia bibliograficznych baz danych dla 
przeglądanych PDF-ów i dodawanych rekordów). Proces z założenia miał się od-
bywać w sposób nielinearny, zatem naturalne dla twórców oprogramowania sta-
ło się wykorzystanie map myśli. I to właśnie oparcie filozofii obsługi programu 
o interfejs, gdzie głównym elementem nawigacji między zebranymi dokumen-
tami a notatkami jest mapa myśli, stało się wizytówką programu. Ponadto ni-
niejsze oprogramowanie jest rozwijanie na licencji open source. Docear rozwija 
także system rekomendacji publikacji i bazę tekstów dostępnych na licencji open 
access. Program działa w oparciu o analizę tworzonych i umieszczanych na ser-
werze Docear map zawierających dane o wykorzystywanych publikacjach oraz 
cytaty czy notatki (Beel i in. 2011).

Ilustr. 1. Interfejs programu Zotero

Źródło: opracowanie własne

Jak można zauważyć, każdy z prezentowanych programów kryje w sobie inną 
filozofię i podejście do organizowania wiedzy. Nie trudno się zatem domyślić, iż róż-
ne założenia początkowe będą miały swoje konsekwencje w budowie programów, 
ich specyfice działania oraz sposobie użytkowania. Spójrzmy zatem na poszczegól-
ne interfejsy, które przedstawiają wygląd aplikacji biurkowych (ilustr. 1–4).

Kamil Głowacki



273

Ilustr. 2. Interfejs programu Mendeley

Źródło: opracowanie własne

Jak możemy z łatwością zauważyć, interfejs dwóch pierwszych programów 
skonstruowany jest dość standardowo dla programów RMS i składa się z trzech, 
czasem czterech (por. Citavi za: Głowacki 2014), oddzielnych segmentów, w ra-
mach których dane gromadzone w programie są strukturalizowane poprzez fol-
dery i kolekcje, a wszystko to odbywa się w układzie tabelarycznym. Lewa część 
interfejsu jest poświęcona na wyświetlanie struktury katalogów/folderów lub 
kolekcji, a okno środkowe zapewnia dostęp do zawartości poszczególnych fol-
derów. W oknie prawym pojawia się miejsce na szczegółową zawartość danego 
rekordu, notatki (Mendeley, Zotero) oraz na informacje dodatkowe, takie jak tagi 
czy dokumenty powiązane (Zotero). Mendeley pozwala na tworzenie notatek 
dla całego dokumentu oraz importuje notatki utworzone wewnątrz aktywnego 
PDF-a. Zotero natomiast może funkcjonować w podobny sposób dopiero po za-
instalowaniu rozszerzenia Zotfile. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż Men-
deley i Zotero mają inną politykę dotyczącą strukturalizowania gromadzonych 
danych. Mendeley jest oparty na bardzo sprawnym silniku przeszukiwania. Zo-
tero natomiast bardziej wspiera tagowanie poszczególnych dokumentów, choć 
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od niedawna z wykorzystaniem dodatku Zotfile udostępnia także funkcję prze-
szukiwania załączników. Wynikiem tej różnicy jest mniejsze przywiązanie opro-
gramowania Mendeley do budowania folderów i kolekcji. 

Ilustr. 3. Interfejs programu Docear, wygląd trójdzielny

Źródło: opracowanie własne

Inaczej wygląda kwestia interfejsu i strukturalizowania danych w oprogra-
mowaniu Docear. Na ilustr. 3 widzimy, podobną do wcześniejszych, strukturę 
trzech okien. W lewej części możemy przeglądać i zarządzać strukturą folderów 
zawierających nasze dane w postaci PDF-ów czy też innych rodzajów dokumen-
tów. Okno prawe pokazuje dane bibliograficznie aktualnie wybranego dokumen-
tu, który został dodany do bazy danych. Natomiast okno środkowe to swoista 
mapa myśli, na której znajdują się dodawane przez badacza kolejne elementy 
w postaci tworzonych kategorii, przypisywanych dokumentów oraz automatycz-
nie pobieranych notatek i cytatów. Zatem głównym narzędziem strukturalizują-
cym i organizującym dane związane z literaturą i jej analizą jest okno środkowe, 
które może być przełączane w tryb okna głównego, co daje możliwość nawigacji 
po naszym projekcie badawczym w dowolny sposób (zob. ilustr. 4). 
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Zarządzanie PDF-ami 

Sposób organizowania PDF-ów w poszczególnych programach jest konse-
kwencją opisanych powyżej założeń. Zatem jeśli do tej pory nie korzystaliśmy 
z menedżera bibliografii i przystępujemy do nowego projektu badawczego, 
to zgodnie z przedstawionym modelem organizowania i poszukiwania literatury 
możemy rozpocząć działania od umieszczenia w menedżerze PDF-ów zebranych 
na naszym dysku lokalnym. 

Import plików do bazy danych 

Wszystkie z omawianych programów posiadają funkcję pozyskiwania meta-
danych z importowanych plików, co pozwala zaoszczędzić godziny pracy przy opi-
sywaniu poszczególnych rekordów. Pod tym względem najbardziej efektywnym 
narzędziem jest Mendeley. Wystarczy, iż wskażemy w programie folder, z które-
go chcemy pobrać pliki lub przeciągniemy je z folderu na naszym dysku lokalnym 
do okna Mendeley, aby program wykonał za nas resztę pracy. Dodawanie plików 
PDF do bazy danych programu Zotero działa w identyczny sposób. Zotero nie 
dokonuje jednak automatycznej ekstrakcji metadanych bibliograficznych, więc 
w kolejnym kroku musimy wskazać, dla jakich plików dane mają zostać pobra-
ne. Filozofia działania programu Docear jest nieco inna. Nie ma potrzeby impor-
towania całego zbioru PDF-ów, aby móc je przeglądać i analizować. Korzystając 
z lewego okna, w którym otwieramy widok lokalnego folderu jako repozytorium 
publikacji, w sposób wybiórczy dodajemy kolejne PDF-y do naszej bazy danych, 
przeciągając je na mapę lub wybierając odpowiedni przycisk. Niestety także eks-
trakcja danych jest możliwa dla pojedynczych rekordów. Wszystkie z wymienio-
nych programów mają możliwość połączenia się z bazą Google Scholar i pobrania 
brakujących danych, gdy nie odnajdują metadanych dla poszczególnych PDF-ów. 
Jeśli jednak dane te nie są dostępne, wówczas należy ręcznie wypełnić rekordy. 

Folder monitorujący 

Po dodaniu do biblioteki wszystkich PDF-ów znajdujących się na naszym dys-
ku lokalnym należy ustalić, w jaki sposób będziemy dodawać kolejne pojawia-
jące się pliki. Możemy do tego celu wykorzystać funkcje monitorowania przez 
RMS wybranego folderu. Funkcja ta działa bardzo podobnie we wszystkich trzech 
prezentowanych programach. Wszystkie nowe PDF-y, jakie zostaną umieszczone 
w tym folderze, zostają automatycznie dodane do bazy pozycji bibliograficznych. 
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Zarówno Mendeley, jak i Docear posiadają wbudowaną funkcję monitorowania 
wybranego folderu. Aby z niej korzystać w ramach Zotero, należy zainstalować 
wtyczkę Zotfile. 

Automatyczna zamiana nazwy pliku 

Dodatkowa funkcja automatycznej zmiany nazwy pliku pozwala jeszcze bar-
dziej skrócić i usprawnić proces zbierania literatury w postaci plików PDF. Men-
deley, monitorując folder, nie tylko będzie dodawał nowy plik do bazy, lecz także 
na podstawie zawartych w nim metadanych zmieniał jego nazwę na dowolnie 
skonfigurowaną przez użytkownika. Może to być na przykład schemat „autor_
rok.pdf”. Pod tak zmienioną nazwą plik zostanie zapisany w folderze. Zotero, po-
dobnie jak Mendeley, pozwala na automatyczne śledzenie zawartości wskazane-
go folderu, jednak nie dokonuje automatycznej zmiany w jego nazwie. Jest ona 
jedynie możliwa, jeśli zapisujemy PDF-y ze strony internetowej. Wówczas nazwa 
zostaje zmieniona zgodnie z szablonem „autor-rok-tytuł.pdf”. Nie jest to duża 
wada, gdyż dzięki zastosowaniu Zotfile możemy w ramach programu dowolnie 
zmieniać nazwy dla całej grupy wybranych załączników. 

W trzecim prezentowanym programie, choć występuje funkcja monitorowa-
nia wybranego folderu, to jednak nie ma możliwości automatycznej zmiany na-
zwy. Ponadto nie ma także takiej możliwości już po zaciągnięciu plików do bazy 
danych. Zatem w Docear możemy zmienić nazwę jedynie ręcznie, a dodatkowym 
utrudnieniem jest fakt, że zmiana ta nie będzie miała odzwierciedlenia w bazie 
danych bibliograficznych. Aby zniwelować tę niedogodność, użytkownicy mogą 
skorzystać z opcji Wyszukaj i zamień celem aktualizacji zmienionych nazw. 

Przeglądanie, tworzenie adnotacji, kategoryzowanie PDF-ów 

Po wprowadzaniu publikacji do wybranego menedżera bibliografii następuje 
kolejny etap związany z przeglądaniem, tworzeniem notatek, adnotacji oraz ety-
kietowaniem, tagowaniem lub opisywaniem atrybutów. 

Przeglądanie PDF-ów i adnotacje 

Oczywiście wszystkie omawiane w opracowaniu RMS-y pozwalają na przeglą-
danie PDF-ów, choć ich twórcy zaproponowali nieco odmienne podejście do tej 
funkcjonalności. Mendeley korzysta z wbudowanej przeglądarki, która posiada 
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dość podstawowe funkcje, takie jak: podświetlanie tekstu, kopiowanie, tworzenie 
notatek. Wykorzystanie wbudowanej przeglądarki oznacza, iż wszystkie tworzone 
notatki i podświetlenia będą widoczne jedynie w tej przeglądarce, gdyż nie są za-
pisywane w metadanych pliku PDF, lecz w bazie programu. Oczywiście istnieje 
możliwość wyeksportowania pliku wraz z notatkami, ale prowadzi to do dublo-
wania się publikacji, szczególnie jeśli nad jednym plikiem pracuje kilka osób korzy-
stających z różnych przeglądarek i RMS-ów. Pozostałe dwa programy pozwalają 
na przeglądanie PDF-ów w zewnętrznych przeglądarkach, choć w przypadku Zote-
ro trzeba taką funkcję skonfigurować. Rozwiązanie to pozwala jednak na jednocze-
sną pracę z przeglądanym PDF-em oraz RMS-em w dwóch niezależnych oknach. 

Analiza gromadzonego materiału wiąże się także z potrzebą sporządzania 
notatek i zaznaczania partii tekstu, które mogą posłużyć za cytaty bezpośred-
nie lub pośrednie w trakcie konstruowania raportu badawczego, pisania pracy 
magisterskiej czy doktorskiej. Jak już wspomniałem wyżej, Mendeley korzysta 
z wewnętrznej posiadającej jedynie podstawowe funkcje przeglądarki PDF. Z po-
zostałymi programami możemy używać dowolnych przeglądarek, choć do współ-
pracy z Docear rekomendowany jest PDF-XChange Viewer. Na czym zatem pole-
ga ta współpraca? Głównym założeniem jest możliwość przeniesienia wszystkich 
notatek, zaznaczeń, zakładek, komentarzy do RMS-a i ich katalogowanie oraz 
wyszukiwanie, a także umieszczanie w tworzonych dokumentach z niezbędnym 
cytowaniem. Wszystkie wymienione modyfikacje mogą być importowane do Do-
cear jako kolejne węzły na mapie przypisane do danego PDF-a. Potraktowanie 
wprowadzanych przez badacza adnotacji jako węzły (czyli osobne punkty na ma-
pie) pozwala na dokonanie takich operacji, jak dodawanie atrybutów, co wyróż-
nia Docear na tle pozostałych programów. Zotero również potrafi odczytywać 
notatki i zaznaczenia, choć już nie importuje dodanego tekstu ani zakładek. Nie 
daje także możliwości przypisania każdej notatce odrębnej etykiety, co znacznie 
utrudnia zarządzanie podobnymi cytatami czy notatkami w skali całej bazy da-
nych. Nie ma także wbudowanej funkcji pozwalającej na automatyczne otwarcie 
strony dokumentu PDF, z którego został pobrany cytat. Posiada jednak tę prze-
wagę nad Docear, że w sposób automatyczny dodaje do importowanego zazna-
czenia informacje o cytowaniu wraz z numerem strony. 

Kategoryzowanie, etykietowanie, tagowanie 

Kolejny etap pracy z PDF-ami oraz notatkami i komentarzami to wspominana 
już czynność związana z zarządzaniem, strukturalizowaniem i kategoryzowaniem 
gromadzonego materiału. W tym punkcie także odnajdziemy różnice wynikające 
z podstawowych założeń twórców poszczególnych programów. Mendeley, jak już 
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nadmieniłem wyżej, ma bardzo efektywny silnik wyszukiwarki. Pozwala on na prze-
szukiwanie załączonych dokumentów, a dzięki integracji przeglądarki PDF z progra-
mem, także na oznaczanie poszukiwanych fraz w dokumentach PDF. Tym samym 
jednak nie został rozwinięty interfejs wyszukiwania oparty na konstruowaniu wie-
lopoziomowych zapytań, co możemy odnaleźć w Zotero. Obydwa programy uży-
wają social tag do kategoryzowania zarówno samych PDF-ów, jak i importowanych 
z nich notatek. Autorzy oprogramowania Docear zrezygnowali natomiast z możli-
wości przeszukiwania PDF-ów na rzecz wprowadzenia dwuwymiarowych atrybu-
tów przypisywanych do wybranych węzłów na tworzonej mapie. Takie rozwiązanie 
w połączeniu z ekstrakcją adnotacji (w różnych formach) z PDF-ów jako osobnych 
węzłów daje duże możliwości porządkowania danych. Co więcej – czyni z Docear 
narzędzie służące nie tylko do gromadzenia danych bibliograficznych, lecz także 
pracy analitycznej i w tym kontekście pretenduje do rodziny CAQDAS. 

Wyszukiwanie nowej literatury 

Po uporządkowaniu PDF-ów, które zostały zgromadzone na dysku lokalnym 
w ramach prowadzonego przeglądu literatury, kolejnym krokiem jest pozyskiwa-
nie nowych pozycji zarówno w postaci interesujących rekordów, które można 
wypożyczyć lub zakupić, jak i tych dostępnych w postaci PDF na licencji open 
access. Jak zatem możemy wykorzystać poszczególne RMS-y do tego zadania? 
Jedną z możliwości jest wyszukiwanie literatury za pomocą funkcji społeczno-
ściowych i korzystanie z rekomendacji oraz crowdsourced database. Najbar-
dziej zaawansowanym pod tym względem narzędziem jest Mendeley. Wynika 
to z podstawowego założenia, jakie przyświecało twórcom tego narzędzia. Zakła-
dając konto na serwerach Mendeley i korzystając zarówno z aplikacji webowej, 
jak i biurkowej, otrzymujemy dostęp do olbrzymiej bazy danych tworzonej przez 
wszystkich użytkowników Mendeley. Mamy dostęp do grup, w ramach których 
osoby wymieniają się spostrzeżeniami oraz literaturą. Możemy odnaleźć badaczy 
działających w interesującym nas obszarze i przyjrzeć się ich bibliografii, ponadto 
odnajdując interesujący nas tekst, możemy prześledzić teksty z nim powiązane. 
Jeśli jesteśmy użytkownikami premium, mamy także dostęp do funkcji Mendeley 
Suggest. Jest to funkcja, w ramach której Mendeley analizuje zebraną przez nas 
bazę danych bibliograficznych i sugeruje nowe pozycje, które mogą być przez nas 
poszukiwane. Algorytmy tej funkcji są złożone i w dużej mierze opierają się na da-
nych zbieranych od społeczności naukowej. 

Zotero, choć oferuje współpracę z wykorzystaniem grup, nie posiada funk-
cji związanej ze społecznościowym wyszukiwaniem nowych publikacji. Doce-
ar natomiast posiada system rekomendacji oparty na bazie około 2 mln pozycji 
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(www.docear.com) na licencji open access. Jest on rozwijany przez Docear od nie-
dawna i bazuje na analizie map tworzonych przez konkretnych użytkowników. 
Aspekt społecznościowy jest obecnie ograniczony do ewentualnego automatycz-
nego oferowania tych samych rekomendacji anonimowym użytkownikom o po-
dobnych profilach. Twórcy programu Docear mają w planach rozwijanie systemu 
rekomendacji nie tylko w obszarze literatury, lecz także czasopism, konferencji, 
grantów czy programów edukacyjnych na różnych uczelniach i kierunkach stu-
diów (Beel i in. 2014).

Niestety żaden z omawianych programów do zarządzania bibliografią i or-
ganizacji wiedzy nie ma możliwości przeszukiwania ogólnoświatowych baz da-
nych bibliograficznych ani katalogów bibliotecznych z poziomu interfejsu. Jeśli 
taka funkcjonalność jest dla nas istotna, wówczas warto przyjrzeć się programo-
wi Citavi (Głowacki 2014).

Współpraca RMS-ów z przeglądarkami internetowymi 

Kolejną funkcjonalnością jest współpraca menedżera bibliografii z przeglą-
darkami internetowymi. Funkcja ta jest niezwykle przydatna szczególnie wtedy, 
gdy znaczna część informacji, jakimi się posługujemy, pochodzi z zasobów do-
stępnych przez Internet. Dobra współpraca z Firefoxem, Chromem czy Internet 
Explorerem jest szczególnie ważna, ponieważ omawiane RMS-y nie posiadają zin-
tegrowanego modułu dostępu do zasobów internetowych poprzez swój interfejs 
(por. Citavi).

Z wybranych trzech programów zarówno Mendeley, jak i Zotero współpra-
cują ze wszystkimi wymienionymi przeglądarkami w sposób intuicyjny i pozwala-
ją na zapisywanie danych bibliograficznych z Google Scholar. Na ilustr. 5 zobrazo-
wano okna dialogowe dla programów Mendeley oraz Zotero. Po zainstalowaniu 
dodatków do wybranych przeglądarek Mendeley dodaje link Save to Mendeley 
do paska przeglądarki, zaś Zotero po automatycznym wykryciu danych bibliogra-
ficznych informuje o możliwości ich odczytania ikoną katalogu pojawiającą się 
w pasku adresu przeglądarki internetowej. Zarówno jeden, jak i drugi program, 
zapisując dane bibliograficzne, mogą jednocześnie zapisać na naszym dysku lo-
kalnym powiązane PDF-y i połączyć je w obrębie jednego rekordu. W ten sposób 
z dużą łatwością możemy gromadzić bazę literatury potrzebną do prowadzenia 
naszych badań.

Niestety funkcja automatycznego przechwytywania danych bibliograficz-
nych ogranicza się w ramach tych programów do obsługi Google Scholar. Inną 
formą dodania publikacji, którą odnajdujemy na przykład w katalogu bibliote-
ki uniwersyteckiej, jest jej ręczne dodanie do bazy na podstawie skopiowanego 
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ze strony internetowej (np. katalogu bibliotecznego) identyfikatora w postaci 
ISBN, DOI lub PubMed ID. Do rozpoznania publikacji po jej identyfikatorze Zotero 
używa baz: Library of Congress i WorldCat dla ISBN; CrossRef dla DOI oraz NCBI 
PubMed dla PubMed ID. Mendeley nie posiada takiej funkcji. 

Ilustr. 5. Interfejsy programu Zotero oraz Mendeley służące do pobierania danych  
z wyników wyszukiwania w Google Scholar

Źródło: opracowanie własne

Trzeci omawiany w tym zestawieniu program nie ma możliwości współpra-
cy z przeglądarkami internetowymi. Pozostaje więc jedynie ręczne dodawanie 
pozycji bibliograficznych lub poszukiwanie metadanych do już znajdującego się 
na dysku lokalnym PDF-a. 

Poza poszukiwaniem i zapisywaniem danych bibliograficznych często w trak-
cie prowadzenia badania na etapie gromadzenia materiałów źródłowych posłu-
gujemy się stronami internetowymi jako źródłami. Zatem wskazane jest, aby 
nasz RMS pozwalał na ich łatwe katalogowanie i zarządzanie nimi. Na tym polu 
w ścisłej czołówce znajduje się Zotero. Program ten został stworzony początko-
wo jako integralna część przeglądarki internetowej Firefox, zatem wyróżnia się 
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na tle konkurencji właśnie pod kątem zapisywania i katalogowania stron. W bar-
dzo prosty sposób, klikając prawym przyciskiem myszy w otwartej przeglądarce 
na tło strony WWW, otrzymujemy dostęp do opcji Save Zotero Snapshop from 
current Page. Wybranie tej opcji pozwala na zarchiwizowanie i automatyczne do-
danie strony do lokalnej bazy danych. Zatem szybkie skanowanie Internetu i zapi-
sywanie odnajdywanych tam źródeł staje się z tym programem dużą przyjemno-
ścią, choć należy zwrócić uwagę, że przy dużych objętościowo stronach ich zapis 
zajmuje nieco więcej czasu. 

Jeśli w pracy naukowej korzystamy z oprogramowania Mendeley lub Docear, 
pozostaje nam jedynie wykorzystać możliwości przeglądarek do zapisywania 
strony internetowej w formacie PDF oraz dodawanie ich do bazy danych w takiej 
właśnie postaci. 

Organizacja gromadzonej w trakcie przeglądu literatury wiedzy  
przy pomocy programów RMS 

Wykonywanie wszystkich poszczególnych etapów pracy nad gromadzeniem 
i analizą danych zarówno bibliograficznych, jak i zawartych w poszczególnych 
plikach PDF czy zarchiwizowanych na stronach internetowych, wymaga od ba-
dacza nieustannego pozostawania na bieżąco ze swoimi odkryciami, wątpliwo-
ściami i hipotezami. Poszczególne programy z rodziny RMS pozwalają w różnym 
stopniu na tworzenie i gromadzenie wiedzy w postaci notatek, adnotacji lub 
cytatów. Narzędziem najbardziej rozbudowanym, którego filozofia funkcjono-
wania oparta jest na idei mapy myśli, jest Docear. Wykorzystanie możliwości 
nielinearnego umieszczania na mapie przeczytanej literatury wraz z adnota-
cjami zapisanymi w PDF-ach czy też dodawanie na bieżąco kolejnych węzłów 
wraz z notatkami jest funkcją, która równie dobrze może zostać wykorzystana 
do tworzenia konspektu badania, szkicu tekstu czy też prowadzenia prostego 
badania jakościowego z wykorzystaniem na przykład metodologii teorii ugrun-
towanej. Pozostałe dwa programy pozwalają na odczytywanie notatek dołączo-
nych do plików PDF oraz adnotacji wykonanych na tekście. Natomiast Zotero 
w odróżnieniu od programu Mendeley pozwala także na tworzenie notatek nie-
powiązanych z rekordem zapisanym w bazie danych, co umożliwia swobodne 
notowanie przemyśleń badacza na wyższym poziomie aniżeli analiza jednego 
konkretnego tekstu. Ten element organizacji wiedzy powiązany jest także ściśle 
z przypisywaniem notatek i publikacji do kategorii, nadawaniem im tagów czy 
też atrybutów. Odbywa się to analogicznie jak w przypadku PDF-ów, co zostało 
już opisane powyżej. 
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Po zgromadzeniu dużej liczby danych zarówno w postaci rekordów z meta-
danymi bibliograficznymi, jak i publikacji w postaci PDF-ów czy zapisanych stron 
internetowych, adnotacji i notatek należy przystąpić do ich analizy i strukturali-
zacji. Pojawia się wówczas pytanie, w jaki sposób przedstawiane w tym opraco-
waniu programy radzą sobie z tym zadaniem. 

Temat ten poruszany był już w części niniejszego opracowania dotyczącej za-
rządzania plikami PDF. Warto nadmienić, iż sposób przeszukiwania zgromadzo-
nych danych jest inny w każdym z omawianych programów. Najmniej przywiązani 
do struktury są twórcy programu Mendeley ze swoim założeniem „szukaj, nie ukła-
daj”. Mendeley pozwala na przeszukiwanie wszystkich elementów wprowadzonych 
do bazy – począwszy od metadanych poprzez załączone PDF-y po notatki i adnota-
cje. Zatem na konkretne zapytanie program generuje wyniki w postaci zestawienia 
elementów, w których pojawiło się szukane słowo. Silniki przeszukują także pod tym 
kątem zawartość plików PDF. Mamy także możliwość filtrowania zarówno wyników, 
jak i wszystkich rekordów pod kątem tagów, nazwisk autorów, typów publikacji, 
słów kluczowych nadanych przez autorów i zapisanych w metadanych plików. 

Twórcy programu Zotero inaczej rozkładają akcenty i poza prostym wyszuki-
waniem fraz umożliwiają tworzenie złożonych zapytań. Użytkownik może budować 
zapytania w oparciu o wszystkie atrybuty rekordów z bazy danych bibliograficznych, 
takie jak: tytuł, autor, rok wydania, miejsce, data dodania itp. Dodatkowo możli-
we jest wykorzystanie funkcji logicznych, np.: „zawiera”, „nie zawiera”, „jest przed”, 
„jest po”. Poszczególne zapytania mogą być łączone w zespoły, a wyniki wyszukiwa-
nia mogą być zapisywane. Zotero, podobnie jak Mendeley, pozwala na przeszukiwa-
nie zawartości załączników, w tym plików PDF, z tą jedynie różnicą, iż po otwarciu 
pliku szukane frazy nie są podświetlone, tak jak w programie Mendeley. 

Docear prezentuje jeszcze inną metodę wyszukiwania. Poza prostym wyszu-
kiwaniem fraz w obrębie jednej mapy oferuje wielowymiarowe przeszukiwanie 
z wykorzystaniem atrybutów, które mogą być dowolnie nadawane poszczegól-
nym załącznikom, notatkom czy węzłom na mapie. Złożoność zapytań jest po-
dobna do tych udostępnianych przez Zotero z tą różnicą, że nadawane ręcznie 
atrybuty, którym można przypisać dwie różne wartości, mogą służyć nie tylko 
do przeszukiwania, lecz także do podstawowej analizy z wykorzystaniem pro-
stego kodowania danych. W odróżnieniu od pozostałych programów Docear nie 
udostępnia przeszukiwania zawartości PDF-ów.

Współpraca z edytorami tekstów 

Celem pracy z menedżerem bibliografii jest zwiększenie efektywności i kla-
rowności jednego z pierwszych etapów badań naukowych, jakim jest praca z li-
teraturą. Powiedzieliśmy już o funkcjach, które pozwalają przyśpieszyć tworzenie 
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bazy danych bibliograficznych, bazy PDF-ów notatek i cytowań, którymi możemy 
swobodnie zarządzać. Kolejnym elementem jest praktyczne wykorzystanie zgro-
madzonych materiałów w trakcie pisania, np. raportu badawczego. Jest to kolej-
ny etap badania, w ramach którego dobrze wykorzystany menedżer bibliogra-
fii staje się nieodzowny. Szczególnie ważną funkcją w tej fazie jest współpraca 
z edytorami tekstów, w których powstają nasze publikacje. 

Dobry RMS powinien ułatwić korzystanie z osobistych zasobów bibliogra-
ficznych oraz zgromadzonej wiedzy w postaci notatek, adnotacji i cytowań. Poni-
żej przyjrzymy się zatem, jak omawiane programy współpracują z jednym z naj-
bardziej powszechnych edytorów, jakim jest MS Word. 

Zarówno Mendeley, Zotero, jak i Docear dysponują rozszerzeniami, które 
znacznie ułatwiają pracę z edytorem tekstu. Zasada działania większości mene-
dżerów jest podobna. Chcąc powołać się na konkretną publikację, wybieramy 
ją z bazy danych programu, np. filtrując nazwiska autorów, następnie automa-
tycznie, po wybraniu interesującego nas tekstu, zostaje wstawiony znacznik/
identyfikator dla autora danej publikacji przypisany do konkretnej bazy danych. 
Przykładowo, jeśli wybieramy publikację Jana Kowalskiego z roku 2011, wówczas 
program wstawi nam znacznik w postaci „{Kowalski 2011 #101}”. Ten identyfika-
tor przy ostatecznej edycji tekstu zostanie zamieniony na wybrany styl cytowania 
na przykład „(Kowalski 2011)”. Po zakończeniu pracy z tekstem mamy możliwość 
wygenerowania automatycznie bibliografii załącznikowej w wybranym przez nas 
stylu cytowań. Podstawową zaletą korzystania z RMS jest możliwość wielokrot-
nego zmieniania stylu cytowań w zależności od potrzeb konkretnego wydawnic-
twa. Na ilustr. 6 możemy zobaczyć, w jaki sposób Mendeley i Docear integrują się 
z MS Word, natomiast ilustr. 7 przedstawia zainstalowaną wtyczkę Zotero. 

Ilustr. 6. Wstążka programu MS Office z zainstalowanymi dodatkami Mendeley Cite 
oraz DocearWord

Źródło: opracowanie własne

Wybierając w ramach Mendeley Cite polecenie Insert Citation, wywołujemy 
okno w ramach którego możemy wybrać publikację po autorze lub tytule. Nie-
stety w ramach tego programu nie mamy możliwości automatycznego dodawa-
nia strony lub zakresu stron. Taką funkcję natomiast udostępnia zarówno Docear, 
jak i Zotero. 
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Ilustr. 7. Wstążka programu MS Office z zainstalowanym dodatkiem Zotero

Źródło: opracowanie własne

Baza danych bibliograficznych stworzona w Docear może być wywołana po-
przez polecenie Add Reference. Wówczas otrzymujemy dostęp do okna zawiera-
jącego dane bibliograficzne przypisane do aktualnie otwartego projektu. Jak wi-
dać na ilustr. 8, kolumna pierwsza od lewej służy do uzupełnienia zakresu stron, 
jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej. 

Ilustr. 8. Okno dialogowe programu Docear uruchamiane poleceniem Add Reference

Źródło: opracowanie własne

Okno dialogowe Zotero prezentowane na ilustr. 9 wywołujemy, podobnie 
jak w programie Mendeley, przez funkcję Insert Citation. Jak widać w prawej dol-
nej części okna, mamy możliwość podania strony lub zakresu stron.

Po zakończeniu pracy nad tekstem omawiane tu programy udostępnia-
ją funkcję Insert Bibliography, która w sposób automatyczny po wybraniu 
odpowiedniego stylu tworzy bibliografię załącznikową. Należy zwrócić uwa-
gę, iż każda zmiana danych bibliograficznych w ramach bazy danych progra-
mu może być zsynchronizowana z napisanym już tekstem, co zdecydowa-
nie ułatwia wprowadzanie ewentualnych korekt oraz aktualizację cytowań 
i bibliografii. 
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Ilustr. 9. Okno dialogowe programu Zotero  
uruchamiane poleceniem Insert Citation

Źródło: opracowanie własne

W kwestii współpracy z innymi edytorami tekstu Mendeley i Zotero pozwa-
lają na integrację z LibreOffice i OpenOffice przez dodatkowe wtyczki. Docear 
w chwili pisania tego opracowania nie oferuje takich możliwości. Jednak jest 
zdecydowanie bardziej wydajnym narzędziem do współpracy z LaTeX-em, gdyż 
jego baza danych bibliograficznych zapisywana jest jako baza BibTeX, co oznacza, 
iż nie wymaga ona konwersji z innego formatu, aby korzystać z niej, formatując 
tekst z wykorzystaniem systemu LaTeX2.

Organizacja zadań w czasie z wykorzystaniem programów RMS 

Zarówno etap analizy literatury, jak i pracy nad raportem badawczym czy 
tekstem publikacji wymaga także od badacza dobrej organizacji zadań w cza-
sie, szczególnie jeśli przegląd literatury wiąże się z wyjazdami do bibliotek 
czy też nadzorem nad terminami wypożyczonych prac. Czy w tych elemen-
tach pracy badawczej możemy wykorzystać oprogramowanie RMS do zarzą-
dzania naszymi zadaniami? Odpowiedź na to pytanie jest zależna od naszych 

2  LaTeX to zestaw makr, które stanowią nadbudowę dla systemu Tex i pozwalają na zauto-
matyzowanie wielu czynności związanych z edycją tekstu. Ma on szczególne zastosowanie w tek-
stach zawierających np. wzory matematyczne czy chemiczne.
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oczekiwań. Jeśli chcielibyśmy zarządzać projektem badawczym na większą 
skalę, warto poszukać rozwiązań do tego dedykowanych, np. ProjectLibre. Je-
śli jednak przez zarządzanie zadaniami mamy na myśli prosty system przypo-
minania o terminach zwrotu książki, o konferencji czy też tworzenie listy „rze-
czy do zrobienia”, to bez większych trudności możemy wykorzystać funkcje 
programu Docear do wspierania naszego planowania i realizacji postawionych 
przed sobą zadań. W ramach Docear możemy stworzyć mapę przypominającą 
nam o poszczególnych terminach, porządkującą zadania do wykonania wraz 
z przypisanymi linkami do tekstów, które na przykład wymagają przejrzenia 
w pierwszej kolejności. Mamy także możliwość utworzenia listy konferencji 
z przypisanymi datami aplikacji oraz podlinkowanymi miejscami ich odbywa-
nia z wykorzystaniem OpenStreetMaps. Pozostałe dwa programy nie dają ta-
kich możliwości.

Otwartość i elastyczność omawianych programów 

Mówiąc o poszczególnych funkcjach menedżerów bibliografii, nie możemy 
zapomnieć o zagadnieniu związanym z otwartością i elastycznością prezento-
wanych programów. Pod względem możliwości użytkowania poszczególnych 
RMS na wielu platformach systemowych zdecydowanie wygrywają rozwiązania 
takie jak Mendeley i Zotero, które mogą funkcjonować jako wersje biurkowe, 
a także jako aplikacje oparte na wykorzystaniu przeglądarek internetowych. 
Można z nich zatem korzystać na wielu systemach komputerowych oraz urzą-
dzeniach mobilnych. Docear jest natomiast aplikacją biurkową stworzoną pod 
Microsoft Windows i aktualnie nie jest planowana rozbudowa o kolejne platfor-
my systemowe. 

W kwestii otwartości oprogramowania od strony kodu zarówno Zotero, jak 
i Docear są obecnie aplikacjami rozwijanymi zgodnie z ideą open source. W prak-
tyce oznacza to, że są one darmowe i rozwijane na zasadach niekomercyjnych. 
Należy jednak zauważyć, że jeśli chcemy utrzymywać dużą bazę danych groma-
dzącą PDF-y i archiwalne strony WWW na serwerach Zotero, musimy liczyć się 
z opłatą za dodatkową przestrzeń dyskową. Mendeley obecnie nie jest już opro-
gramowaniem open source, choć nadal w podstawowej wersji i z ograniczonym 
limitem przestrzeni serwerowej pozostaje opcją bezpłatną. 

W związku z rosnącym zainteresowaniem programami RMS prawdopodob-
nie wszystkie opisane tu produkty będą dalej rozwijane i utrzymywane. Ponadto 
nie musimy się obawiać utraty kompatybilności danych, ponieważ wszystkie opi-
sywane programy mają możliwość konwersji baz danych na format BibTeX, który 
obecnie jest formatem uniwersalnym. 
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Nie tylko CAQDAS 

Celem powyższego opracowania było zachęcenie do korzystania nie tylko 
z programów z rodziny CAQDAS, niezwykle przydatnych na etapie analizy danych 
jakościowych, lecz także wskazanie, iż stosunkowo proste programy RMS mogą 
zaoszczędzić dużo czasu oraz zwiększyć efektywność samego procesu badawcze-
go poprzez usprawnienie etapu związanego z analizą literatury oraz tworzeniem 
raportu badawczego czy tekstu naukowego. Myślą przewodnią tego opracowa-
nia było też wskazanie pewnych cech, jakie powinny zawierać programy RMS, aby 
ułatwiały pracę badacza. Oczywiście trudno jednoznacznie stwierdzić, że lista 
cech jest już zamknięta. Z całą pewnością, każdy z czytelników mógłby ją jeszcze 
poszerzyć. Niemniej jest ona pewnym zbiorem, który pozwala na porównywanie 
ze sobą różnych programów i mam nadzieję, że tym samym zachęca do ekspery-
mentowania i własnych poszukiwań. Na zakończenie zapraszam do analizy tabe-
larycznego zestawienia, moim zdaniem, najważniejszych cech prezentowanych 
menedżerów bibliografii. 

Tabela 2. Porównanie trzech programów z rodziny RMS: Zotero, Mendeley oraz Docear

Zotero Mendeley Docear

1 2 3
Interfejs Trzyczęściowy Trzyczęściowy Mapa myśli

Aspekt 
społecznościowy

Możliwa praca 
w grupach

System rekomendacji 
publikacji oraz 

możliwość 
przeszukiwania 

baz danych innych 
użytkowników;

możliwość pracy 
w grupach

System rekomendacji 
publikacji

Przeglądanie baz 
danych przez 
interfejs RMS-a

Brak Brak Brak

Wewnętrzne 
przeszukiwanie 
zgromadzonych 
danych

Dobrze rozwinięty 
system przeszukiwania; 

wielopoziomowe 
zapytania; możliwość 

zapisania wyników 
wyszukania; 

przeszukiwanie PDF-ów

Proste i efektywne 
wyszukiwanie 
fraz zarówno 

w bazie danych 
bibliograficznych, jak 

i załącznikach (np. PDF);
brak możliwości 
konstruowania 

wielopoziomowych 
zapytań

Wielopoziomowe 
zapytania; 

możliwość zapisania 
wyników wyszukania; 

brak możliwości 
przeszukiwania PDF-ów
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1 2 3

Współpraca 
z przeglądarkami 
internetowymi

Wysoki poziom 
integracji; łatwy sposób 

archiwizowania stron 
WWW

Średni poziom 
integracji Brak integracji

Tworzenie 
notatek, cytatów, 
adnotacji wraz 
z odniesieniami 
do rekordów 
w bazie danych

Możliwość tworzenia 
notatek jako 

osobnych rekordów 
oraz przypisanych 

do konkretnych 
publikacji

Możliwość tworzenia 
notatek przypisanych 

jedynie do konkretnych 
publikacji

Możliwość tworzenia 
notatek w formie 

węzłów umieszczanych 
na mapie myśli 

zarówno przypisanych 
do konkretnej 
publikacji, jak 

i odrębnych węzłów

Importowanie 
adnotacji z plików 
PDF

Możliwość 
importowania notatek 

i zaznaczonych 
fragmentów tekstu;

brak możliwości 
przypisania odrębnych 

tagów/etykiet 
do poszczególnych 
notatek, cytatów

Możliwość 
importowania notatek 

i zaznaczonych 
fragmentów tekstu; 

brak możliwości 
przypisania odrębnych 

tagów/etykiet 
do poszczególnych 
notatek, cytatów;

wykorzystuje 
wbudowaną 

przeglądarkę, co wiąże 
się z utrudnieniami 

przy wymianie 
plików z badaczami 
posługującymi się 

innym RMS

Możliwość 
importowania notatek 

i zaznaczonych 
fragmentów tekstu, 

zakładek oraz 
komentarzy;

 możliwości przypisania 
odrębnych atrybutów 

do poszczególnych 
notatek, cytatów

Organizacja 
zadań w czasie 
i listy „rzeczy 
do zrobienia”

Brak takiej 
funkcjonalności

Brak takiej 
funkcjonalności

Możliwe dodawanie 
przypomnień 

i tworzenie list „rzeczy 
do zrobienia” oraz 

priorytetyzacja zadań
Współpraca 
z platformami 
systemowymi

MS Windows, Linux, 
Mac OS

MS Windows, Linux, 
Mac OS MS Windows

Wersja webowa 
oraz mobilna Tak Tak Brak

Koszty

Darmowe 
z limitem 300 MB 

na przechowywanie 
bazy danych 

bibliograficznych

Darmowe 
z limitem 2 GB 

na przechowywanie 
bazy danych 

bibliograficznych

Darmowe

Źródło: opracowanie własne.
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Computer Software to Support the Research Process at the Stage  
of the Literature Review and the Creation Process

Summary. Computer programs are tools which support the analysis of qualitative data and it is 
almost impossible to imagine contemporary qualitative research without it. Programs such as NVivo, 
Atlas.ti or OpenCode are used to accelerate the research stage of reorganizing empirical data and its 
analysis. However, the research project often involves such steps as collecting and analyzing litera-
ture and publications, describing the research results and theories developed so far. We cannot also 
ignore the laborious step of describing results and theoretical inspirations in our research report or 
thesis. Moreover, in the course of implementing these steps, we can use computer software to speed 
up and organize the analysis of literature and facilitate the process of writing reports. Therefore, the 
main objective of this study is to identify tools that enable bibliographies and knowledge organiza-
tion and are commonly available to the modern researcher. For the purpose of this research, three 
programs: Zotero, Mendeley and Docear have been selected arbitrarily. Their creators have different 
approaches to the problem of managing bibliographic information and knowledge organization tools, 
and this makes them both competitive and complementary.

Keywords: organization and knowledge management, data and bibliographical references 
management, software supporting the research process, the RMS.
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