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Triangulacja technik badawczych w naukach o zarządzaniu

ROBERT STANISŁAWSKI*

TRIANGULACJA TECHNIK BADAWCZYCH 
W NAUKACH O ZARZĄDZANIU1

Wprowadzenie

Nauki o zarządzaniu mają przypisany zestaw metod i technik, za pomocą których 
są pozyskiwane dane empiryczne. W klasycznym ujęciu wyróżnia się metody, takie 
jak: obserwacyjna, eksperymentalna, badania dokumentów i inne oraz odpowiadające 
im techniki, wśród których znajdują się: obserwacja, wywiad, badanie dokumentów 
itd. [1, s. 61–77 i 80–90]. Jednakże wraz z rozwojem omawianej dyscypliny zmianom 
uległy również stosowane techniki badawcze. Obecnie coraz większe znaczenie ma 
stosowanie nowych rozwiązań podnoszących efektywność badawczą, przejawiającą 
się poprawą jakości otrzymywanych wyników badań, zmniejszaniem kosztów ich 
prowadzenia oraz skróceniem czasu ich trwania. Obecnie oraz większy nacisk jest 
kładziony na stosowanie takich technik, w których wykorzystuje się narzędzia wspar-
cia informatycznego. Niewątpliwym przykładem w tym zakresie są techniki, takie 
jak Computer Assisted Telephone Interview (CATI), czyli wspomagany komputerowo 
wywiad telefoniczny, i Computer-Assisted Web Interview (CAWI) – wspomagany 
komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW.

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy w zakresie zastosowania tech-
nik CATI i CAWI w naukach o zarządzaniu. Proces ten przeprowadzono w oparciu 
o porównanie ze sobą wad i zalet tych dwóch technik (każdej osobno) oraz implika-
cji wynikających z ich połączenia. Stąd też można stwierdzić, że cel ten koncentruje 
się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie o możliwości stosowania analizowanych 
technik, tj. CATI i CAWI, w sposób łączny i wynikających z tego procesu przewag 
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w stosunku do stosowania tych technik osobno. W części empirycznej opisano wyniki 
stosowania CATI i CAWI na podstawie przeprowadzonych badań w ramach grantu.

1. Specyfika badań w naukach o zarządzaniu

Specyfika w naukach o zarządzaniu wynika z kilku kwestii, m.in. z ich młodego 
„wieku”, charakteru praktycznego tych nauk oraz powiązań ich z innymi naukami. 
W pierwszym przypadku oznacza to różnorodność, a nawet dowolność w interpreto-
waniu różnych pojęć, kategorii czy prawidłowości. Z kolei w odniesieniu do charak-
teru praktycznego należy stwierdzić, że w naukach tych „dominują wątki praktyczne”, 
chociaż występują również „wątki teoretyczne, ponieważ bez wiedzy teoretycznej 
wiedza praktyczna byłaby powierzchowna” [3, s. 8]. Powiązanie z innymi naukami 
wynika z konieczności interpretowania faktów dotyczących funkcjonowania organi-
zacji i ich otoczenia z różnych punktów widzenia i w różnym kontekście sytuacyjnym. 
Najczęściej obejmuje ono takie nauki jak ekonomia, socjologia czy psychologia [25, 
s. 10]. Łączenie ze sobą tych nauk wymusza stosowanie w praktyce różnych metod 
badawczych pozwalających na uzyskanie wyników jak najbardziej wiarygodnych, 
tzn. przedstawiających rzeczywistość w „realnym świetle”. Tylko eklektyzm i plu-
ralizm badawczy zapewnia rzetelność badań, dając podstawy do solidnego wnio-
skowania. Badanie takie staje się kompleksowe, komplementarne, polimetodyczne 
i hybrydowe [23, s. 78–79].

Specyfika badań w naukach o zarządzaniu obejmuje jeszcze jeden istotny aspekt. 
Dotyczy nie tylko i wyłącznie samej organizacji, tj. jej wnętrza, ale również otocze-
nia (zarówno bliższego, jak i dalszego), w którym ona funkcjonuje. Oderwanie jej 
od otoczenia pozbawia badania istotnego elementu obejmującego sferę polityczną 
i ekonomiczną, oddziałującą pośrednio lub bezpośrednio na rozwój. Między tymi 
sferami a organizacjami istnieje swoistego rodzaju sprzężenie zwrotne przejawiące 
się wzajemnym i dwustronnym oddziaływaniem. Przyczynia się to do kreowania 
nowej nieznanej dotychczas całości systemu czynników i zależności wymuszają-
cych stworzenie nowej metodologii nauk o zarządzaniu, tzw. podejścia współcze-
snego [15, s. 163–172].

Współczesne podejście metodologiczne nadaje tradycyjnym metodom badaw-
czym nowy wymiar poprzez wprowadzanie „interpretatywnych postaw badawczych 
opartych” o ujęcia społeczne i doświadczenie, dzięki czemu zapewniają one więk-
szą elastyczność w zakresie wykorzystywanych technik i narzędzi badawczych [15, 
s. 163–172]. Elastyczność ta może przejawiać się ich swobodnym doborem w ramach 
stosowanych metod badawczych. Jej przykładem może być łączenie i wykorzysta-
nie do badań takich technik jak CATI i CAWI, których „popularność” w dziedzinie 
nauk o zarządzaniu w ostatnim okresie znacznie wzrosła. Na wybór tych technik 
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decydujący wpływ mają względy nie tylko merytoryczne, o których wspomniano 
powyżej, lecz także pragmatyczne, którymi najczęściej są: możliwość przebadania 
dużej grupy przedsiębiorstw, względnie niskie koszty (są one średnio 2–3 razy niższe 
od tradycyjnej ankiety typu face to face) oraz krótki czas badania [12, s. 143–159].

2. Rola CATI i CAWI w naukach o zarządzaniu

Dwie wymienione techniki, tj. CATI i CAWI, wchodzą w skład ogólnej grupy 
technik gromadzenia danych empirycznych wspomaganych komputerowo o nazwie 
CADAC (Computer Assisted Data Collection), którego częścią jest CASIC (Computer 
Assisted Survey Information Collection), określany również mianem CAI (Computer 
Assisted Interviewing), czego przykładem jest właśnie CATI, oraz CSAQ (Compu-
ter Self-Administered Questionnaire), którego przykładem jest natomiast CAWI [17, 
s. 184–185]. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami stosowanych technik (w ogól-
nym ujęciu) sprowadza się do mobilności oprogramowania. O ile w pierwszym przy-
padku program „przypisany” jest do konkretnego komputera i służy on pomocą 
w wypełnianiu kwestionariusza („krok po kroku”), o tyle w drugim przypadku jest 
to typowy elektroniczny kwestionariusz, który może być dostarczony responden-
towi na wybranym typie nośnika (w starszych rozwiązaniach np. na dyskietce) [24, 
s. 457–496], czy też za pomocą internetu (e-maila) lub online (np. podaniem linku 
do strony internetowej). Ponieważ w pierwszej kolejności omówione zostaną tech-
niki z grupy CASIC (następnie CSAQ), w tabeli 1 zamieszczono jedynie zestawienie 
technik wchodzących w skład CAI (CASIC).

Stosowanie w praktyce CAI (CASIC) posiada zarówno swoje zalety, jak i wady 
(ograniczenia). Dokonując ich przeglądu, należy stanowczo stwierdzić, że więcej jest 
korzyści niż wad w omawianej technice badawczej, jaką jest CAI. Dotyczy to szcze-
gólnie tych technik, które są prowadzone przez ankietera, co nie wymaga od respon-
denta biegłej znajomości komputera, czy też wykorzystywanego przez firmę badawczą 
programu do zbierania danych. Prawdą jest również to, że znajomość informatyki 
wśród społeczeństwa jest coraz lepsza, stąd też nie wydaje się to obecnie jakaś znaczącą 
przeszkodą w prowadzeniu badań. Co więcej, w literaturze przedmiotu zaznacza się, 
że zaangażowanie komputerów w proces badawczy uczyniło pracę ankietera łatwiej-
szą, gdyż nie musi się on kontrolować kolejności zadawanych pytań, lecz koncentruje 
się głównie na sposobie ich zadawania oraz na poprawności udzielanych odpowiedzi 
(dopasowania ich do istniejących w systemie możliwości) [2, s. 377]. Niektóre zalety 
i wady stosowania CAI (CASIC) zostały wymienione w tabeli 2.
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Tabela 1.  Rodzaje technik wchodzących w skład Computer Assisted Interviewing (CAI)

Skrót Pełna nazwa Wyjaśnienie

CAPI Computer Assisted
Personal Interviewing

Przeprowadzanie wywiady przez ankietera z wykorzystaniem komputera. 
Są to wywiady typu face to face. Ankieter czyta pytania z ekranu, respondent 
zazwyczaj nie widzi pytań ani wprowadzanych odpowiedzi.

CATI Computer Assisted
Telephone
Interviewing

Identyczny sposób przeprowadzania wywiadów, jak w CAPI, z tą różnicą, 
że kontakt między ankieterem a respondentem ma miejsce za pomocą 
telefonu (wywiady telefoniczne). 

CASI Computer
Assisted Self Interviewing

Ta technika polega na udostępnianiu komputera (laptopa) respondentowi, 
który sam wypełnia kwestionariusz bez ingerencji i wglądu ankietera. 
Dotyczy ona wywiadów o tematyce wrażliwej (np. kwestie seksualności). 

Audio 
CASI

Audio Computer Assisted 
Self Interviewing

Technika zbliżona do CASI z tą różnicą, że pytania nie są czytane z ekranu, 
lecz odsłuchiwane przez respondenta za pomocą słuchawek, co powoduje 
że nikt z obecnych przy badaniu osób (np. ankieter) nie wie, na które 
pytanie jest obecnie udzielana odpowiedź. Dotyczy danych wrażliwych.

PAPI Paper and Pen Personal
Interviewing

Tradycyjny sposób prowadzenia wywiadów. Ankieter wraz z respondentem 
wspólnie wypełnią ankietę papierową. W tym celu spotykają się osobiście 
(face to face). 

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast w przypadku self interviewing komputer pełni taką samą funkcję oraz 
ponadto umożliwia on wypełnienie ankiety bez udziału osób trzecich (ankieterów, 
którzy jeżeli uczestniczą oni w badaniach, to pełnią rolę wsparcia technicznego), co 
jest szczególnie istotne w przypadku tzw. pytań wrażliwych np. o charakterze osobi-
stym [9, s. 223–251]. Wywiad telefoniczny CATI jest jedną z technik CAI. Jej rozwój 
nastąpił we wczesnych latach 70. XX w. Natomiast do powszechnego użytku (w bada-
niach różnych organizacji na rynku) zaczęła być ona wykorzystywana w połowie 
lat 80. Wraz z rozwojem komputerów przenośnych zaczęto wykorzystywać z cza-
sem na szerszą skalę CAPI, który z sukcesem zastąpił stosowane dotychczas PAPI 
[10, s. 322–336].

CATI należy obecnie do jednej z najbardziej popularnych technik zbierania infor-
macji, zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Zachodniej w różnych naukach i dys-
cyplinach naukowych [13, s. 143–159]. Jej główną ideą jest akceptacja technologii 
komputerowej traktowanej jako integralna część procesu badawczego [5, s. 41–49]. 
Powszechność tej techniki wynika głównie z zalet jej stosowania. Jest to efekt połą-
czenia ze sobą rozwiązań metodycznych, dostępnych w tradycyjnym wywiadzie 
kwestionariuszowym (papierowym), z elektroniczną formą narzędzia badawczego, 
zapewniającą scentralizowany proces zbierania danych. Oprócz wspomnianych powy-
żej zalet wspólnych dla CAI można wskazać także na szereg innych wynikających 
głównie z zastosowania wsparcia w postaci informatycznego sytemu. Wśród kwestii 
technicznych najczęściej wymienia się m.in. to, że CATI [13, s. 143–159]:
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 � zapewnia randomizację próby badawczej spośród dostępnej bazy podmiotów 
spełniających kryteria wstępne;

 � umożliwia dowolną rotację wyświetlanych pytań (dzięki pytaniom filtrującym) 
oraz selekcję udzielonych odwiedzi;

 � zapewnia możliwość nagrywania prowadzonych wywiadów, co jest istotne z uwagi 
na możliwość uzupełniania braków w odpowiedziach oraz dokonywanie kontroli 
dotyczącej pracy ankieterów.

Tabela 2. Zalety i wady stosowania CAI (CASIC) – wybrane przykłady

Stosowanie CAI (CASIC) 

Zalety Wady

Obszar Przykłady zalet Obszar Przykłady wad

Oszczędności 
środków 
finansowych 
i czasu

Bezpośrednie wprowadzanie 
danych do systemu komputera

Zaangażowanie
dużych zasobów 
w proces badawczy
(z punktu widzenia 
firmy badawczej) 

Konieczność zaangażowania 
dużej liczby ankieterów 
i laptopów

Zmniejszenie liczby osób 
zaangażowanych w proces 
obróbki danych

Dokonanie zakupu 
odpowiedniego 
oprogramowania

Brak konieczności drukowania 
formularzy ankiety

Problemy związane 
z obsługą 
komputerów 
(oprogramowania) 

Konieczność znajomości obsługi 
komputera

Możliwość 
dokonywania 
poprawek 
w kwestionariuszu

Możliwość sprawdzania 
poprawności udzielanych 
odpowiedzi na bieżąco

Prowadzenie szkoleń w zakresie 
obsługi oprogramowania

Możliwość kontrolowania 
zgodności odpowiedzi 
na bieżąco

Problemy związane 
z wyposażeniem laptopów 
w wydajne źródła zasilania

Możliwość sprawdzania 
zdolności absorpcyjnych 
respondentów (rozumienia 
pytań, szybkości odpowiedzi 
itd.) na bieżąco

Inne rodzaje 
ograniczeń 
– problemów

Potrzeba większego 
czasu na przygotowanie 
elektronicznego kwestionariusza 
(w systemie) 

Ułatwiony system 
obróbki danych

Otrzymanie kompletnej 
bazy danych bezpośrednio 
po zakończeniu badania

Brak znajomości obsługi 
komputera może zniechęcać 
respondenta do wypełnienia 
kwestionariusza – w wielu 
przypadkach konieczna pomoc 
ze strony ankietera

Możliwość analizy danych 
w szybki i skuteczny sposób 
– otrzymanie wiarygodnych 
wyników

Unikanie błędów związanych 
z koniecznością ręcznego 
wprowadzania danych do bazy

Brak znajomości obsługi 
komputera przez respondenta 
powoduje dłuższy czas 
wypełniania ankiety

Źródło: opracowanie własne.
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Z kolej wśród istotnych wad prowadzenia wywiadów za pomocą tej właśnie tech-
niki można wskazać:

 � ograniczenie kontaktu ankietera i respondenta tylko do kanału werbalnego, opar-
tego o właściwe do sytuacji modulowanie głosu, sposobu zadawania pytań itd. 
[13, s. 143–159];

 � ograniczenia dotyczące długości wywiadu oraz jego problematyki i zakresu pro-
wadzonego badania;

 � konieczność przystępnego (prostego i łatwego) sposobu formułowania i zadawa-
nia pytań, gdzie duże znaczenie ma ich przejrzystość i zrozumiałość (może to być 
również traktowane jako zaleta);

 � łatwość w zakresie przerwania wywiadu (np. w przypadku zadawania pytań nie-
zbyt „wygodnych” dla respondenta), co w odniesieniu do CATI oznacza rozłą-
czenie połączenia [11, s. 221–240];

 � zmniejszającą się liczbę osób (podmiotów) skłonnych do udziału w badaniach 
za pomocą telefonu, co jest konsekwencją ogólnego trendu charakteryzującego 
się niechęcią potencjalnych respondentów do badań oraz zmian w technologii 
komunikacyjnej (wzrost roli internetu) [6, s. 413–443].
Powyższe zestawienie zalet i wad ma swoje odzwierciedlenie w kilku istotnych 

cechach charakterystycznych dla tego rodzaju badań. Po pierwsze, są one wysoko 
wystandaryzowane [8, s. 325–343], co oznacza, że respondenci zawsze odpowia-
dają na tak samo sformułowane pytania i mogą udzielać tylko (i zazwyczaj) takich 
samych odpowiedzi (tzn. posiadających zamknięty zakres znaczeniowy), będących 
bezpośrednio przedmiotem zainteresowań konkretnego badania. Po drugie, są one 
bardziej wiarygodne, gdyż prowadzą do mniejszej liczby błędów oraz „brakujących 
danych” spowodowanych, z jednej strony, ręcznym wprowadzaniem danych do bazy, 
z drugiej zaś – brakiem możliwości wyboru takich pozycji jak: „nie wiem” czy też 
„brak odpowiedzi” [8, s. 325–343], które to w przypadku CATI kontroluje bezpo-
średnio ankieter (respondent często chętnie zaznacza takie odpowiedzi, gdyż z jego 
punktu widzenia są najbardziej neutralne). Po trzecie, są znacznie bardziej elastyczne 
niż tradycyjne PAPI, co wyraża się możliwością wstawiania dodatkowych pytań 
uszczegółowiających [4, s. 252] (na różnych etapach badawczych), pozwalających 
na pogłębienie zagadnień w obszarze badanej problematyki. Taka potrzeba może być 
efektem już rozpoczętego badania i wynikać z m.in. z konieczności doprecyzowania 
lub rozszerzenia zakresu badawczego. Po czwarte, wśród ujemnych cech tego badania 
można wskazać znacznie mniejszy obiektywizm niż w badaniach PAPI [20, s. 17], 
co oznacza, że brak bezpośredniego (wzrokowego) kontaktu pomiędzy ankieterem 
a respondentem może negatywnie wpływać na „szczerość” udzielanych odpowiedzi. 
W literaturze przedmiotu zjawisko to jest określane „efektem społecznych oczeki-
wań”, gdzie respondent niezależnie od swoich wewnętrznych przekonań udziela takich 
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odpowiedzi, które według niego są „poprawne politycznie”, tzn. akceptowane przez 
inne osoby (podmioty) w otoczeniu.

Z kolei odnosząc się do CSAQ, można stwierdzić, że grupa tych technik zasad-
niczo różni się od omawianych powyżej CASI (i należącej do niej CATI). Różnica 
między nimi sprowadza się zasadniczo do obecności (lub braku obecności) ankie-
tera podczas badania. W pierwszym przypadku ankieter jest obecny i jego rola 
sprowadza się do wprowadzenia w problematykę badań i/lub udzielania pomocy 
respondentowi, o ile taka pomoc jest potrzebna. W drugim natomiast ankieter nie 
jest zaangażowany bezpośrednio w proces badawczy, tzn. fizycznie nie jest obecny 
w trakcie udzielania odpowiedzi przez respondenta – elektroniczny kwestionariusz 
jest dostarczany (jak wcześniej zaznaczono) za pomocą dysku, maila [7] lub linku 
do strony internetowej. W grupie tej znajduje się szereg technik, z których niektóre 
zostały zaprezentowane w tabeli 3.

Tabela 3.  Rodzaje technik wchodzących w skład Computerized Self-Administered 
Questionnaires (CSAQ)

Skrót Pełna nazwa Wyjaśnienie

TDE Touch-tone date 
entry

Respondent odpowiada na zadane pytania, naciskając odpowiednie klawisze 
numeryczne na klawiaturze.

VI Virtual
Interviewer

Skomputeryzowany tryb ankiety, w którym pytania są przedstawiane 
respondentom przez wirtualnego rozmówcę. Jest to zwykle nagrany film 
wideo prawdziwej osoby zadającej pytania. Może być dostarczany przez różne 
media, w tym internet.

MCSAQ Mobile Computerized 
Self-Administered 
Questionnaires

Skomputeryzowane kwestionariusze wypełnione przez respondentów przy 
użyciu urządzeń mobilnych, zazwyczaj telefonów komórkowych. Ograniczony 
charakter badań. Typowym przykładem są badania za pomocą SMS-ów oraz 
z wykorzystaniem mobilnych sieci internetu.

IVR Interactive Voice
Response

Tryb ankiety oparty na zadawanych pytaniach lub technologii text-to-
speech oraz technologii rozpoznawania głosu. Odpowiedzi dostarczane 
przez respondentów są automatycznie rozpoznawane i przechowywane 
w bazie danych. Nowoczesny system IVR może obejmować zaawansowane 
rozpoznawanie mowy, umożliwiając automatyczny zapis tekstowy 
udzielanych odpowiedzi.

CAWI Computer-Assisted 
Web Interview

Tryb ankiety internetowej z kwestionariuszami w sieci World Wide Web. 
Respondenci uzyskują dostęp do kwestionariusza przy użyciu przeglądarki 
internetowej i odpowiadają na pytania. Nowoczesne technologie sieciowe 
umożliwiają po stronie klienta wykonywanie zaawansowanych funkcji 
kwestionariusza, w tym pomijanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym, 
kontrolę odpowiedzi i inne. W trakcie badania można również uwzględnić 
obrazy i elementy multimedialne w celu zwiększenia wiarogodności 
odpowiedzi.

Źródło: opracowanie własne.
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CSAQ posiada zarówno szereg zalet (które wynikają bezpośrednio lub pośrednio 
z zastosowania systemu komputerowego i właściwego oprogramowania), jak i wad 
(podobnie jak w poprzednim przypadku odnoszącym się do CAI). Wśród najczę-
ściej wymienianych w literaturze przedmiotu można wskazać m.in. to, że technika 
ta [14, s. 125–126]:

 � zapewnia „personalizację” pytań dzięki właściwym filtrom (pytaniom uszcze-
gółowiającym), co powoduje odczucie respondenta, że pytania są specjalnie dla 
niego ułożone i że jest on ważnym podmiotem (a nie przedmiotem) prowadzo-
nych badań;

 � może być zastosowana w odniesieniu do tzw. pytań wrażliwych, na które respon-
dent może się wahać z udzieleniem odpowiedzi;

 � umożliwia dołączanie do kwestionariusza rysunków, ilustracji czy też grafik oraz 
wideoklipów (w przypadku A-CSAQ), które mogą być istotne z punktu widzenia 
prowadzonych badań;

 � daje możliwość „czytania” kwestionariusza przez spikera w postaci wmontowa-
nej ścieżki dźwiękowej, co zmniejsza nakład „pracy” respondenta w wypełnienie 
kwestionariusza;

 � zapewnia redukcję kosztów (osobowych) z uwagi na brak ankieterów i minima-
lizuje możliwość popełnienia błędów, gdyż respondent sam osobiście wprowa-
dza dane do systemu;

 � ogranicza czas potrzebny do weryfikacji danych i przeprowadzenia ich analizy;
 � wymaga zazwyczaj dużej umiejętności obsługi komputera, co w przypadku respon-

dentów nieposiadających takich zdolności wywoływać może frustrację i niechęć 
do kontynuowania rozpoczętych badań;

 � stwarza niebezpieczeństwo związane z brakiem właściwego rozumienia pytań 
w kwestionariuszy, co, z jednej strony, może „fałszować” wyniki, z drugiej zaś 
– powodować niechęć respondenta do dalszego badania;

 � wymusza zwrócenie uwagi na kwestie techniczne, takie jak: wielkość czcionki, 
kolorystyka grafiki, dostępność odpowiednich klawiszy funkcyjnych, odpo-
wiednia rozdzielczość ekranu czy też – w przypadku zastosowania internetu 
– kompatybilność z różnymi systemami komputerowymi.
Przedstawione powyżej zalety (wady) odnoszą się również do CAWI, gdyż tech-

nika ta stanowi doskonały przykład CSAQ. W CAWI kluczowe znaczenie ma internet, 
ponieważ wypełnienie kwestionariusza najczęściej odbywa się online. Jest ona stoso-
wana powszechnie od kilkunastu lat – jej popularność wzrosła pod koniec XX wieku. 
Stanowi ona połączenie pewnych elementów z (opisywanych wcześniej) popular-
nych metod, takich jak: CATI, CAPI czy też PAPI [21, s. 137–146]. Jej rozwój wynika 
z coraz większej dostępności do internetu określonych grup respondentów [22, s. 2], 
co zapewnienia większe prawdopodobieństwo reprezentatywności prób badawczych. 
Obecnie, jak wynika z danych, jedna czwarta badań jest prowadzona poprzez internet, 
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z czego 99% stanowi zastosowanie techniki CAWI (CSAQ), reszta (ok. 1%) to zwykła 
wysyłka kwestionariusza za pomocą poczty elektronicznej [18, s. 125–139].

Analizując zestawienie zalet i wad CAWI (podobnie jak w przypadku CATI), 
warto zwrócić uwagę, na pewne cechy charakterystyczne dla tej techniki. Po pierw-
sze, zapewnia ona dostępność do wybranych grup respondentów o ściśle określonych 
predyspozycjach i właściwościach (np. przedsiębiorstw prowadzących działalność 
innowacyjną w sektorze MSP). Po drugie, technika ta umożliwia szybkie przepro-
wadzenie badań – wstępne wyniki są dostępne nawet po 2–3 dniach od ich rozpo-
częcia. Po trzecie, CATI generuje względnie niskie koszty (w porównaniu z PAPI czy 
też z CAPI), co wynika z braku: ankieterów i wynagrodzeń dla nich, konieczności 
drukowania i wysyłania materiałów czy też innych dodatkowych prac związanych 
pośrednio z badaniami (np. szkoleń ankieterów). Po czwarte, CAWI zapewnia real-
ność badania, co oznacza, że dzięki możliwościom multimedialnym (np. załączaniu 
filmów obrazujących określoną sytuację) możliwe jest stworzenie warunków podob-
nych do świata realnego. Jest to istotne szczególnie w badaniach dotyczących rynku 
(marketingowych). Po piąte, technika ta charakteryzuje się interaktywnością, co 
przejawia się możliwością modyfikowania zarówno pytań, jak i ich kolejności zależ-
nie od udzielanych odpowiedzi. Przyczynia się do poprawy jakości otrzymywanych 
wyników poprzez bardziej precyzyjne pytania kierowane do respondentów [19].

Jak wynika z zachodnich badań, łączenie ze sobą CATI i CAWI jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem [16], gdyż poprawia skuteczność techniki podstawowej, którą w przy-
padku badań wykorzystywanych w badaniach stanowiła CATI (mierzona liczbą 
wypełnionych kwestionariuszy). Wynika to z kilku przyczyn m.in.:

 � zwiększa liczbę potencjalnych respondentów o tych, którzy w danym momencie 
z uwagi na różne (często zewnętrzne uwarunkowania) nie byli w stanie odpowie-
dzieć na postawione pytania (np. spowodowane pobytem poza biurem);

 � z potrzeby poświęcenia więcej czasu na wypełnienie kwestionariusza, co wynika 
z konieczności przemyślenia niektórych odpowiedzi na zadane pytania (takich 
możliwości nie zapewnia wywiad telefoniczny – CATI);

 � z tego, że młodsi respondenci (przedsiębiorcy) znacznie bardziej wolą kontakt 
„elektroniczny” niż telefoniczny, co jest uwarunkowane różnymi czynnikami, 
w tym mentalnościowymi, poziomem wykształcenia itd.
Powyższy przegląd technik badawczych prowadzi do wyciągnięcia kliku istotnych 

wniosków. Niewątpliwie wybór określonych technik badawczych (CATI, CAWI bądź 
innych) wymaga od badacza uwzględnienia wielu istotnych elementów. Musi on 
wziąć pod uwagę zarówno kwestie formalne dotyczące m.in. czasu, w którym chce 
przeprowadzić badania, środków finansowych, które może w nie zainwestować, jak 
i metody (bezpośredniej lub pośredniej) przeprowadzenia badań (musi odpowiedzieć 
sobie na pytanie – czy sam będzie prowadził badania, czy też przy pomocy firmy 
badawczej). Łączenie tych wszystkich elementów w jedną całość wymaga od niego 
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niewątpliwie zdolności menedżerskich, przejawiających się zdolnościami w obszarze 
kierowania procesem badawczym. Kolejny element dotyczy dopasowania techniki 
do założeń, celów i charakteru przyszłego badania. Jak zaznaczono powyżej, dobór 
techniki powinien zostać dopasowany do przedmiotu badań, uwzględniając przy tym 
oczekiwania dotyczące otrzymania konkretnych rezultatów. Stąd też konieczne jest 
rozpatrywanie tych technik w kontekście „za” i „przeciw”, gdzie ten swoisty rachu-
nek zysków i strat powinien odpowiedzieć na pytanie o możliwości stosowania (lub 
też nie) określonej techniki.

3. Wykorzystanie CATI i CAWI w praktyce

Inspiracją do analizy znaczenia zastosowania CATI I CAWI były badania prze-
prowadzone w ramach własnego projektu badawczego pt. „Koncepcja open inno-
vation w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania 
rozwoju” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Zostały one zre-
alizowane w trzech etapach, z których pierwszy dotyczył określenia znaczenia głów-
nych determinant rozwoju innowacyjności MSP, drugi był związany z identyfikacją 
działań podejmowanych przez te przedsiębiorstwa w ramach innowacji otwartych 
i trzeci obejmujmował zasoby relacyjne i ich wpływ na rozwój open innovation. Domi-
nująca w tych badaniach była technika CAWI, natomiast CATI było potraktowane 
jak „wsparcie” dla wywiadów telefonicznych (por. tabela 4). Dotyczy to szczególnie 
pierwszego i trzeciego etapu badań, gdzie w CATI stanowiło ok. 70% przebadanej 
próby, pozostała część przypada na CAWI (ok. 30%). Drugi etap jest natomiast przy-
kładem, gdzie dwie techniki wykorzystywane były równolegle. Wynikało to z dwóch 
podstawowych przyczyn. Po pierwsze, próśb respondentów o stworzenie im takiej 
możliwości z uwagi na fakt braku czasu w momencie podejmowania próby rozmowy 
telefonicznej oraz, po drugie, konieczności skrócenia cyklu badawczego do minimum 
(prośba ze strony zleceniodawcy badań).

Wniosek, który nasuwa się w tym przypadku, powala stwierdzić, że triangulacja 
tych dwóch technik badawczych pozwala na dopasowanie czasu badania do wyma-
gań respondentów, z jednej strony, oraz na pozyskanie danych z krótszym okresie 
badawczym, z drugiej strony. Są to niewątpliwie korzyści, jakie bezpośrednio wyni-
kają ze stosowania tych dwóch technik zamiennie.

Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że CATI i CAWI mają dwoisty 
charakter się względem siebie, tzn. techniki te posiadają zarówno właściwości sub-
stytucyjne, jak i komplementarne. Substytucyjność w ich przypadku oznacza moż-
liwość swobodnego kształtowania proporcji dotyczącej ich wykorzystania przez 
badacza – w zależności od potrzeb. Komplementarność z kolei pozwala na osią-
gnięcie wspólnego celu wyznaczonego w konkretnym badaniu i maksymalizowanie 
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osiąganych korzyści wskutek połączenia tych technik, z których każda charaktery-
zuje się odmiennymi zaletami.

Tabela 4.  Wykorzystanie CATI i CAWI w podziale na grupy w badaniach własnych 
z 2016 roku

Rodzaj techniki

Wielkość przedsiębiorstw

Mikro Małe Średnie

Liczba (N) % Liczba (N) % Liczba (N) %

Etap pierwszy badań

CATI 213 75,8 222 67,5 160 76,5

CAWI 68 24,2 107 32,5 49 23,5

Razem 281 329 209

Etap drugi badań

CATI 117 41,2 154 48,0 96 49,2

CAWI 167 58,8 167 52,0 99 50,8

Razem 284 321 195

Etap trzeci badań

CATI 167 83,0 145 82,3 89 73,5

CAWI 35 17,0 32 17,7 32 26,5

Razem 201 176 121

Źródło: opracowanie własne.

Niewątpliwą zaletą o charakterze „łączonym” jest wysoki poziom zwrotności, 
mierzony względem uzyskanych odpowiedzi (lub nawiązanych kontaktów) czy też 
wypełnionych kwestionariuszy. Zaprezentowano to w tabeli 5 w podziale na dwie 
omawiane techniki, tj. CATI i CAWI.

Analizując dane zawarte w tabeli 5, można zauważyć istnienie pewnych prawi-
dłowości. Po pierwsze, w przypadku przewagi CAWI nad CATI (drugi etap) charak-
terystyczny jest niski poziom zwrotności liczony względem nawiązanych kontaktów 
(ok. 6,5%), lecz jednocześnie wysoki względem uzupełnionych kwestionariuszy 
(24,4%). Po drugie, rozpatrując to w podziale na dwie techniki, należy stwierdzić, że 
w pierwszym przypadku (względem kontaktów) zdecydowanie bardziej „efektywne” 
jest CATI (ok. 30%) niż CAWI (1,5%).

Jest to skutek zdecydowanie mniejszej liczby podmiotów, z którymi nawiązuje 
się kontakt w przypadku pierwszej z wymienionych technik. W sensie praktycz-
nym CAWI wymaga zdecydowanie większego nakładu mierzonego liczebnością 
bazy danych, która w przypadku tego typu badań zazwyczaj podlega zakupowi od 
zewnętrznych podmiotów statystycznych (duży jednorazowy wydatek finansowy). 
Po trzecie, efektywność ta jest zupełnie odwrotna w przypadku zwrotności mierzonej 
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efektem końcowym, czyli liczbą wypełnionych kwestionariuszy, gdzie w przypadku 
CATI poziom jest zdecydowanie niższy (ok. 13%) niż w przypadku CAWI (ok. 68%). 
Potwierdzają to dane dotyczące zarówno pierwszego, jak i trzeciego etapu badań, 
gdzie w przypadku CATI wskaźnik zwrotności kształtował się odpowiednio: 32,6% 
i 50,5%, natomiast w przypadku CAWI odpowiednio: 61,5% i 59,6%. W praktycznym 
ujęciu oznacza to, że respondenci, którzy zazwyczaj są zainteresowani wypełnieniem 
kwestionariusza, robią to w dogodnym dla siebie czasie. Po czwarte, badania te wska-
zują na większą efektywność CAWI (68%), w stosunku do wskaźnika łączonego dla 
tych dwóch technik (24%) niż w odniesieniu do CATI, którego wartość (ok. 14%) jest 
zdecydowanie poniżej tego wskaźnika. Zależność ta jest również widoczna w przy-
padku pierwszego, jak również trzeciego etapu, gdzie CAWI jest powyżej poziomu 
średniego dla technik łączonych, tj. odpowiednio: 37,4% oraz 51,9%. Jednakże roz-
patrując efektywność tej techniki pod względem poziomu nawiązanych kontaktów, 
należy stwierdzić, że połączenie technik „daje” lepsze rezultaty niż stosowanie samej 
techniki CATI, o czym świadczy m.in. niski poziom nawiązanych kontaktów sięga-
jących w drugim przypadku niespełna 2%, w trzecim – 0,4% a pierwszym – 12,5%. 
Tak niski poziom nawiązanych kontaktów wynika z ogólnej niechęci potencjalnych 
respondentów do podejmowania wysiłku na rzecz wypełnienia kwestionariusza. Nie-
chęć ta często przejawia się „odkładaniem” wypełnienia kwestionariusza na później, 
czego skutkiem jest najczęściej zapominanie o kierowanych prośbach związanych 
z udziałem w badaniu.

Tabela 5. Wskaźniki zwrotności badań CATI i CAWI na przykładzie badań z 2016 roku

Etap
badawczy

Liczba nawiązanych 
kontaktów 

z przedsiębiorstwami 
(NK) 

Liczba 
uzyskanych 
odpowiedzi

(NO) 

Liczba 
uzupełnionych 
kwestionariuszy 

(NU) 

Poziom 
zwrotności 
względem 

nawiązanych 
kontaktów 
(NO/NK) 

Poziom 
zwrotności 
względem 

uzupełnionych 
kwestionariuszy 

(NU/NO) 

Pierwszy etap – łącznie, 
w tym:

 � CATI
 � CAWI

10451

7547
2904

2189

1825
364

819

595
224

20,94%

24,1%
12,5%

37,41%

32,6%
61,5%

Drugi etap – łącznie, 
w tym:

 � CATI
 � CAWI

50340

8901
41439

3274

2638
636

800

367
433

6,5%

29,63%
1,53%

24,4%

13,91%
68,08%

Trzeci etap – łącznie, 
w tym:

 � CATI
 � CAWI

52596

9471
43125

964

796
166

500

401
99

1,83%

8,4%
0,4%

51,9%

50,5%
59,6%

Razem 113387 6427 2119 5,6% 33%

Źródło: opracowanie własne.
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Dokonując podsumowania tej części, konieczne należy zwrócić uwagę, że przewaga 
CATI nad CAWI w badaniach na pewno wymaga zdecydowanie większych nakładów 
związanych z przygotowaniem bazy badawczej. Pomimo jednak dużej efektywności 
dotyczącej wskaźnika „końcowej efektywności” (68%) zasadniczym mankamentem 
jest niski poziom zainteresowania potencjalnych respondentów wzięciem udziału 
w badaniu (1,5%). Wada ta w znaczny sposób może obniżać efekt końcowy, mierzony 
liczbą gotowych kwestionariuszy. Dowodzą tego powyższe dane (tabela 5), gdzie 
etapy pierwszy i trzeci (o znacznej przewadze CATI) wykazują się znacznie lepszym 
wskaźnikiem wypełnionych kwestionariuszy niż drugi etap. Stąd też na podstawie 
niniejszych danych liczbowych należy stwierdzić, że komplementarność powinna 
opierać się na przewadze CATI nad CAWI, gdzie ta druga w stosunku do pierw-
szej pełni rolę wsparcia. Wskazują na to wyraźnie wskaźniki zwrotności względem 
uzupełnionych kwestionariuszy w pierwszym i trzecim etapie badań (odpowiednio 
wynoszą one: 37,4% oraz 51,9%), w których to proporcje badawcze kształtowały się 
średnio ok. 73–76% do 24–26% (por. tabela 4).

Ostatnim elementem poddanym analizie, a świadczącym o zaletach łączenia ze 
sobą tych technik, jest czas badania. Przyjmując pewne założenia, m.in.: 8-godzinny 
czas pracy ankietera i średnio pracę 5 ankieterów prowadzących badania w tym 
samym czasie, oraz pomijając czas poświęcony przez respondentów wypełniają-
cych kwestionariusz elektroniczny za pomocą CAWI, oszacowano czas badania dla 
przypadku, gdyby badania prowadzono tylko za pomocą CATI (przy podanej łącz-
nej liczbie wykonanych kontaktów2 w tabeli 5) oraz jednocześnie za pomocą CATI 
i CAWI (tabela 6).

Tabela 6.  Szacunkowy czas badania w przypadku CATI i techniki łączonej 
dla poszczególnych etapów badań

Etap badań
Czas prowadzenia badań (w dniach roboczych) 

Tylko CATI Łącznie CATI i CAWI Zysk (+)/strata (–) 

Pierwszy etap* 41 30 +11

Drugi etap* 63 36 +27

Trzeci etap* 61 33 +28

* Gdzie: nawiązanie kontaktu = 7 min.; niepełny kwestionariusz = 10 min.; pełny kwestionariusz = 30 min.
Źródło: opracowanie własne.

2 W założeniu tym dokonano urealnienia polegającego na przeliczeniu kontaktów CAWI na CATI. 
Z danych zamieszczonych w tabeli 5 wynika, że średnio potrzeba 4,5 razy mniej kontaktów w przypadku 
CATI niż CAWI.
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Powyższe dane jednoznacznie świadczą o przewadze wynikającej z łączenia ze 
sobą tych dwóch technik. W przypadku prowadzenia tych badań tylko i wyłącznie za 
pomocą CATI czas, który należałoby poświęcić na zbadanie założonej liczby przed-
siębiorstw (uwzględniając określoną liczbę kontaktów), jest średnio o 40% dłuższy 
niż w przypadku wykorzystania dwóch technik jednocześnie. Potwierdza to nie-
wątpliwie celowość stosowania takich rozwiązań w praktyce. Należy jednak jeszcze 
raz podkreślić, że zasadniczą techniką w tym „dualistycznym” połączeniu powinna 
być CATI, a CAWI powinna stanowić jej „uzupełnienie”. Konieczne należy jeszcze 
zwrócić uwagę, że komplementarny charakter tych dwóch technik wynika również 
z roli swoistego rodzaju „przypominacza”, jaką CATI może pełnić w stosunku do 
CAWI. Polega to na monitowaniu respondentów i nakłanianiu ich do współpracy 
przez dosyć częste telefony z prośbą o wypełnienie kwestionariusza, co w przypadku 
omawianych badań było stosowane.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł wskazał na wiele istniejących cech charakterystycznych dla 
omawianych i stosowanych w badaniach dwóch technik, tj. CATI i CAWI. Zwrócono 
tutaj uwagę na szereg ich zalet i wad w porównaniu z innymi stosowanymi w prak-
tyce rozwiązaniami w tym zakresie. Stosowanie CATI i CAWI w naukach o zarzą-
dzaniu możliwe jest jednak obecnie dzięki rozwojowi systemów informatycznych, 
które w znacznym stopniu w ostatnich latach usprawniły prowadzenie działalności 
badawczej. Należy jednak pamiętać, że rozwój technologii nie zastąpi wiedzy badacza 
w zakresie metodyki prowadzenia badań. Wiedza jest szczególnie przydatna w przy-
padku możliwości łączenia ze sobą różnych metod i technik badawczych z różnych 
dziedzin i dyscyplin naukowych. Zjawisko to staje się obecnie dosyć popularne, 
szczególnie w odniesieniu do tych nauk, które korzystają z osiągnięć wielu innych 
i posiadają względem nich charakter komplementarny, a nawet interdyscyplinarny, 
jak to ma miejsce w przypadku nauk o zarządzaniu. Nie jest to oczywiście wadą, 
wręcz odwrotnie – zaletą, gdyż świadczy o dużym uniwersalizmie. W ujęciu meto-
dologicznym uniwersalizm ten dowodzi istnienia pluralizmu i eklektyzmu badaw-
czego, stanowiącego podstawę do rzetelnego i dogłębnego wnioskowania. Przejawem 
stosowania różnych metod badawczych może być triangulacja technik badawczych.

W ramach procesu badawczego obejmującego trzy etapy, w niniejszym artykule, 
zwrócono uwagę na trzy zasadnicze prawidłowości związane z łączeniem dwóch 
technik badawczych. Po pierwsze, niewątpliwie istnieje konieczność angażowania 
mniejszej liczby kontaktów w przypadku CATI niż CAWI, co w punktu widzenia 
połączenia tych technik znacznie ogranicza liczbę nawiązywanych (często zbędnych) 
relacji z respondentami. Po drugie, wskazano na podstawie danych empirycznych, 
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że najlepszym rozwiązaniem w przypadku łączenia ze sobą tych technik jest znaczna 
przewaga po stronie CATI i traktowanie tej techniki jako podstawowej w stosunku 
do CATI. Po trzecie, analizując wskaźniki poziomu zwrotności, należy stwierdzić, 
że w przypadku CAWI są one dosyć słabe w odniesieniu do nawiązanych kontaktów 
– natomiast najlepsze pod względem uzupełnionych kwestionariuszy. W tym przy-
padku poziom ten jest zdecydowanie wyższy w porównaniu zarówno do CATI, jak 
i średniego poziomu dwóch technik. Po czwarte, łączenie ich ze sobą ma niewątpliwie 
zasadniczą zaletę, którą jest krótszy czas badania – w omawianym przypadku jest on 
krótszy nawet o 40% w porównaniu ze stosowaniem tylko CATI, co z punktu widze-
nia ograniczonych ram czasowych przeznaczanych na badania (szczególnie w przy-
padku realizowanych projektów naukowych) ma ogromne znaczenie. Należy zatem 
przyjąć, że stosowanie tych technik w takiej postaci i wymiarze z punktu widzenia 
zarówno przeprowadzonych badań, jak i samego projektu było w pełni uzasadnione 
i przyniosło oczekiwane rezultaty badawcze w postaci danych empirycznych.
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TRIANGULACJA TECHNIK BADAWCZYCH W NAUKACH 
O ZARZĄDZANIU

Streszczenie

Łączenie ze sobą różnych metod badawczych stało się dosyć „popularną” praktyką wśród 
współczesnych badaczy. Jest to efekt wzajemnego przenikania się poszczególnych dziedzin, 
a nawet dyscyplin nauki. Zjawisko to świadczy o pluralizmie i eklektyzmie badawczym. Trian-
gulacja różnych metod dotyczy również różnych technik badawczych. Wymaga to jednak ze 
strony osób, które stosują podejście „mieszane”, ogromnej wiedzy dotyczącej zarówno jego 
zalet, jak i wad, w tym istniejących ograniczeń. Przykładem triangulacji technik jest stosowa-
nie CATI i CAWI (Computer Assisted Telephone Interview i Computer-Assisted Web Interview). 
Techniki te posiadają dwoisty charakter, co przejawia się, z jednej strony, ich substytucyj-
nością, z drugiej zaś – ich komplementarnością. Wydaje się jednak, że ta druga cecha jest 
w przypadku łącznego ich wykorzystywania znacznie bardziej istotna. Badania wskazują, że 
najlepsze wyniki z ich połączenia uzyskuje się wówczas, gdy CATI stanowi zasadnicze narzę-
dzie pozyskiwania danych, natomiast CAWI odgrywa rolę jego wsparcia. Celem niniejszego 
artykułu jest dokonanie prezentacji głównych wad i zalet tych narzędzi oraz określenie roli, 
jaką pełni triangulacja tych technik w badaniach stosowanych w naukach o zarządzaniu. 
Źródłem danych do dokonanych porównań były badania przeprowadzone w trzech etapach 
w ramach grantu naukowego NCN.

Słowa kluczowe: techniki badawcze, CATI, CAWI, triangulacja, 
eklektyzm i pluralizm badawczy

TRIANGULATION OF RESEARCH TECHNIQUES 
IN MANAGEMENT SCIENCES

Abstract

Combining different research methods has become quite “popular” practice among contem-
porary researches. This is the result of common interpenetration of the different fields and 
even scientific disciplines. This phenomenon demonstrates research pluralism and eclecti-
cism. Triangulation of different methods, also applies to different research techniques. How-
ever, it requires vast knowledge among people who use the “mixed” approach deals with its 
advantages and disadvantages and existing restrictions. The use of CATI and CAWI is an 
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example of triangulation these techniques. These techniques have a dual character, which 
manifests itself on the one hand their substitutability, on the other hand their complementa-
rity. However, it seems that second feature is much more important in the case of combined 
techniques use. Research indicates that the best results from their connection are achieved if 
CATI is an essential tool for base data, and CAWI plays the role of its support. The purpose 
of this article is to present the main advantages and disadvantages of these tools and deter-
mine the role played by the triangulation of these techniques in the discipline of management 
sciences. The source of data for comparisons were research carried out in three stages in the 
framework of the project financed by NCN.

Key words: research techniques, CATI, CAWI, triangulation, 
eclecticism and research pluralism
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