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dr Andrzej Wawrzusiszyn
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie

Metodologiczne konteksty badań bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Bezpieczeństwo jest  obszarem aktywności wielu naukowców, którzy w swej
działalności  wykorzystują  podejścia  naukowe  do  jego  opisywania  i wyjaśniania.
Wyłonienie nauk o bezpieczeństwie stworzyło szczególną sytuację poznawczą, będącą
wyzwaniem dla problematyki naukoznawczej i metodologicznej. Metodologia badania
problemów bezpieczeństwa zajmuje się sposobami wykorzystania interdyscyplinarnej
wiedzy.  Tworzenie  podstaw  metodologii  nauk  o bezpieczeństwie  jest  zadaniem
trudnym z racji rzeczywistości, którą badacze rozpatrują. Przyjmuje ona często naturę
społeczną, kulturową, ekonomiczną, a nawet wirtualną.

Analizie poddano wybrane elementy procesu badawczego w odniesieniu do
badań problemów bezpieczeństwa.

Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

Wiedza  i nauka  to  pojęcia  bliskoznaczne;  są  pojęciami  wieloznacznymi
i trudno  definiowalnymi.  Używa  się  tych  terminów  w różny  sposób,  w różnych
kontekstach  i często  zamiennie.  Wiedza  jest  bez  wątpienia  pojęciem  szerszym  od
nauki.  Na  jej  obraz  składają  się  wszystkie  wiadomości  teoretyczne  i praktyczne,
zdobyte dzięki uczeniu się197,  zarówno naukowymi, jak i nienaukowymi metodami.
Choć oba te obszary posiadają wiele wspólnego, nie należy ich utożsamiać, ponieważ
nie każda wiedza jest  nauką, natomiast każda nauka jest wiedzą. To nauka tworzy
wiedzę, nigdy odwrotnie198. Wiedzą posługujemy się na co dzień, ponieważ wiedzę
rodzą potrzeby praktyki. Stanowi ona odzwierciedlenie w świadomości ludzi zjawisk
postrzeganych w otaczającej ich rzeczywistości, czyli cech rzeczy, procesów i zdarzeń
jako  obiektów  poznania  oraz  zachodzących  między  nimi  relacji.  Najstarszym
gatunkiem wiedzy jest wiedza potoczna, pospolita, którą cechują ogólnikowość, brak
precyzji,  mały stopień abstrakcyjności,  słabe uzasadnienie  przekonań, a często niski
poziom informacyjny.  Wiedza  taka  jest  przypadkowa  w sensie  doboru  spostrzeżeń
i wiadomości;  nie  w pełni  krytyczna,  co  spowodowane  jest  wyprowadzaniem
wniosków  z niesprawdzonych,  niepotwierdzonych  empirycznie  sądów.  Bywa
nieusystematyzowana i charakteryzuje się najczęściej współistnieniem przypadkowych

197 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, T. 3, Warszawa 1981, s. 700.
198 W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985, s. 31.
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sądów199. Jest produktem ubocznym praktycznej działalności ludzi; przypisany jest jej
zazwyczaj zdrowy rozsądek.

Nauka  jest  swego  rodzaju  przedsięwzięciem  prestiżowym,  rzemiosłem
uczonych,  wytworem  ich  czynności  (system  twierdzeń),  badaniem  zjawisk
empirycznych, czy też prawdziwą wiedzą. Nauka ciągle się zmienia – wiedza dzisiaj
uznawana za naukową, jutro może stać się nienaukową. 

Nauka (łac.  scientia – wiedzieć))  opisywana jest  jako ogół  wiedzy ludzkiej,
uporządkowanej  w system  zagadnień,  wyrażonej  w sądach,  poglądach,  opiniach
prawdziwych i przypuszczeniach200. Wyrosła z potrzeby życia praktycznego, stąd swą
wiedzą  powinna  być  przydatna  do  zaspokajania  potrzeb  człowieka201.  Jest  także
wyspecjalizowaną działalnością poznawczą, uprawianą przez uczonych, zmierzającą do
obiektywnego poznania i zrozumienia rzeczywistości  przyrodniczej  i społecznej  oraz
do  stworzenia  przesłanek  wykorzystania  zdobytej  wiedzy  w celu  przekształcenia
rzeczywistości zgodnie z potrzebami człowieka202. 

W wymiarze idealnym nauka ujmowana jest jako:

 układ hipostazowych sądów logicznych i problemów stanowiących sens zdań
przez kogoś wydanych (statements – sądy z asercją); 

 zbiór  logicznie  powiązanych  sądów  będących  znaczeniami  wszelkich
możliwych  wypowiedzi  o jakiejś  dziedzinie  poznania  (tak  np.  psychologia
stanowiłaby  system wszystkich  prawd o życiu  psychicznym,  a ściślej  o jego
prawidłowościach)  czy  też  zdań  zdeterminowanych  przez  określone  reguły
językotwórcze  (tak  np.  matematyka  byłaby  głównym  układem  tautologii,
dającym się wyrazić w określonym języku matematycznym)203.

Spośród  wielu  znaczeń  terminu  nauka  najczęściej  wyróżnia  się  ich  pięć;  nauka
w sensie:

 dydaktycznym – rozumiana jest jako czynność nauczania lub uczenia się,

 instytucjonalnym  –  jest  to  dyscyplina  (dziedzina  wiedzy)  wykładana
w szkołach wyższych lub uprawiana w placówkach naukowych,

 historyczno-socjologicznym  –  utożsamiana  jest  z dziedziną  kultury
obejmującą zarówno instytucje uprawiające naukę, jak i narzędzia i środki tej
działalności, a także wytwory poszukiwań badawczych,

 treściowym – obejmuje rezultaty dociekań naukowych, osiągnięte wyniki prac
badawczych, które tworzą system pojęć, hipotez, praw i teorii,

199 Ibidem, s. 30.
200 M.  Guziuk-Tkacz,  A.J.  Siegień-Matyjewicz,  Leksykon  terminów  metodologicznych.  Nauki
pedagogiczne i pokrewne, Warszawa 2012, s. 173; L. Koj, Wątpliwości metodologiczne, Lublin 1993,
s. 40.
201 Por. K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, T. 1, Warszawa 1985, s. 314-316.
202 Por. B.R. Kuc, Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Warszawa 2012, s. 20.
203 Por. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauk i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, s. 30.
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 funkcjonalnym (czynnościowym) – jest zespołem czynności prowadzących do
osiągnięcia  zamierzonego  rezultatu  badawczego;  są  to  procedury
postępowania prowadzące do rozwoju nauki w sensie treściowym204.

Wieloznaczność pojęcia nauki nie pozwala jednoznacznie zdefiniować jej na
użytek praktyczny. Owa trudność występuje głównie dlatego, że uznanie wiedzy na
naukową uzależnione jest od metodologii uznawanej za naukową205. 

Nauka  podlega  różnym  kryteriom  podziałów  i klasyfikacji.
Z metodologicznego  punktu  widzenia  można  wyróżnić:  nauki  empiryczne  i nauki
teoretyczne.  Nauki  empiryczne  badają  określony  fragment  rzeczywistości;  nauki
teoretyczne  badają  „świat  abstrakcyjny”,  zdefiniowany  przez  te  nauki.  Nauki
empiryczne  są  to  tak  zwane  nauki  realne,  nauki  teoretyczne  to  nauki  formalne.
W naukach  empirycznych  dominuje  indukcyjny  tryb  postępowania,  w naukach
teoretycznych – dedukcyjny. Dlatego nauki empiryczne to nauki indukcyjne, a nauki
teoretyczne to nauki dedukcyjne. 

Z  punktu  widzenia  sposobu  głoszenia  sądów  wyróżniamy  nauki
aposterioryczne  i nauki  aprioryczne.  Nauki  empiryczne  to  nauki  aposterioryczne,
w których  sądy  głosimy po wykonaniu  doświadczenia,  nauki  teoretyczne  to nauki
aprioryczne,  w których  sądy  głosimy  a priori,  czyli  z założenia.  W naukach
empirycznych nigdy nie  mamy stuprocentowej pewności,  że  wypowiadane sądy są
prawdziwe, dlatego że dopuszczają one wnioskowania zawodne, które takiej pewności
nie gwarantują206. 

Istnieje  wiele  innych  podziałów  nauk.  Jeden  z nich  np.  dzieli  nauki
empiryczne na trzy wielkie grupy, a mianowicie: nauki społeczne, nauki przyrodnicze,
nauki humanistyczne. Warto przy tym dodać, iż prezentowane podziały nauk nie są
podziałami ani zupełnymi ani zamkniętymi.

Należy  podkreślić,  iż  większość  definicji  terminu  nauka  zawierają  dwa
podstawowe elementy: procesy i rezultaty poznania naukowego.

Poznanie  naukowe  uchodzi  za  podstawową  i pierwotną  aktywność
psychiczną.  To  wprowadzenie  w pole  świadomości  informacji  o czymś207.  Jest
procesem zdobywania wiedzy o rzeczywistości  czyli  czynności,  akty poznawcze,  jak
i rezultat  tego  procesu,  jego  wytwór,  w postaci  systemu  zdań,  twierdzeń,  praw
nauki208. Poznanie naukowe jest:

204 M. Pelc, Elementy metodologii badań naukowych, Warszawa 2012, s. 9.
205 Szerzej: A. Globler, Metodologia nauk, Kraków 2006; T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania,
logiki formalnej i metodologii nauk,  Warszawa 1986; S. Nowak,  Metodologia badań społecznych,
Warszawa  1985;  S. Stachak,  Wstęp  do  metodologii  badań  ekonomicznych,  Warszawa  1997;  J.
Sztumski, Wstęp do metod i technik społecznych, Warszawa 1984; J. Benco, Metodologia vedeskebo
vyskumu, Bratislava 2001; S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauk i klasyfikacja…, op. cit.; L.F.
Korzeniowki, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
206 M. Pelc, Elementy metodologii badań…, op. cit., s. 11-12.
207 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauk i klasyfikacja nauk, Lublin 1992, s. 13.
208 Encyklopedia powszechna, T. 3, Warszawa 1985, s. 723.
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 usystematyzowane – tzn. podejmowane czynności poznawcze są regulowane
określonymi rygorami konsekwencji czasowej i treściowej,

 obiektywne – tzn. niezależności wyników prawdy strzegą uznane narzędzia
i sposoby poznania,

 sprawdzalne  –  tzn.  może  być  powtarzane   i przy  zachowaniu  określonych
warunków powinno dać porównywalne wyniki,

 utylitarne  –  tzn.  jest  sposobne  do  rozwiązania  konkretnej  trudności,
wyjaśnienia określonego zjawiska, naprawienia fragmentu rzeczywistości,

 twórcze  lub destrukcyjne  wobec zbioru twierdzeń tworzących teorię  danej
nauki, którą może utwierdzać i rozwijać, bądź podważać i negować209.

Podstawowym celem poznania naukowego jest zdobywanie lub gromadzenie
wiedzy  maksymalnie  ścisłej,  pewnej,  ogólnej,  prostej,  o maksymalnej  zawartości
informacji210. Efektami poznania naukowego są zazwyczaj:

 prawa nauki – należycie uzasadnione i dostatecznie sprawdzone twierdzenia
nauki mające postać zdań ogólnych lub w przybliżeniu ogólnych,

 prawidłowości  w nauce  –  obiektywne,  stale  powtarzające  się  związki  lub
relacje cech i zdarzeń zachodzących w rzeczywistości,

 teoria naukowa – system zdań powiązanych ze sobą logicznie i rzeczowo oraz
spełniających pewne kryteria pragmatyczne211,

 wyjaśnienia  naukowe  (wyjaśnienia  genetyczne,  funkcjonalne,  teologiczno-
funkcjonalne, logiczne)212.

W  procesie  poznania  naukowego  wyszczególnia  się  określone  etapy:
identyfikację  sytuacji  problemowej,  formułowanie  problemu,  stawianie  hipotez
roboczych,  przewidywanie  skutków  (etap  rozumowania),  weryfikację  zewnętrznej
hipotezy roboczej, empiryczną weryfikację hipotezy, sprawdzenie słuszności rozwiązań,
wnioskowanie końcowe, opracowanie wyników badań213.

W procesie poznania naukowego należy przestrzegać określonych przepisów
ogólnych, norm i zasad. Składają się na nie:

 postępowanie  badawcze  –  zgodne  z zasadami  metodologii  badań,
zapewniające metodologiczna poprawność,

209 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa
2001, s. 17.
210 Szerzej: J. Such, O uniwersalności praw nauki, Warszawa 1972; M. Guziuk-Tkacz, A.J. Siegień-
Matyjewicz, Leksykon terminów metodologicznych…, op. cit., s. 201.
211 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauk …, op. cit., s. 177-181.
212 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe …, op. cit., s. 23-33.
213 W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1968, s. 20.
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 język – pozwalający na ścisłe i jednoznaczne formułowanie wyników badań,
zapewniający ich powszechne rozumienie,

 twierdzenia  –  mogą  być  uznane  za  naukowe,  jeśli  mają  dostateczne
uzasadnienie, pozwalające je przyjąć za pewne lub odznaczające się wysokim
stopniem prawdopodobieństwa,

 wewnętrzna niesprzeczność – odnosząca się do zbioru twierdzeń (twierdzenia
nie mogą się wzajemnie wykluczać),

 krytycyzm  wobec  wypowiedzianych  tez  (postawa  ich  ustawicznego
sprawdzania, weryfikacji, rewidowania, a tym samym rozbudowa istniejącego
systemu twierdzeń naukowych),

 twórczy  charakter  rezultatów  badania  –  możliwość  ich  praktycznego
wdrażania, wykorzystania wyników badań214.

Zaprezentowany katalog jest tylko drogowskazem, kierunkiem kształtowania
postawy  badawczej;  nie  wyczerpuje  wiedzy  o procesie  badań.  Pozostawia  się
inicjatywę, oryginalność i kreatywność badacza, ponieważ dzięki temu kształtuje się
postęp i rozwój nauki.

Obiekt i przedmiot badań w naukach o bezpieczeństwie

Nauka jest przedmiotem zainteresowań metodologii. Metodologia rozumiana
bywa raz jako nazwa nauki o zasadach budowania układów rozumowań, np. systemów
naukowych, raz (co wynika niejako z pierwszego rozumienia) jako szczegółowy dział
logiki,  tj.  odnoszący  się  do  wykorzystania  zasad  logiki  formalnej  jako  teorii
wynikania215.  W uzupełniającym  rozumieniu  to  system  jasno  określonych  reguł
i procedur,  do  których  odwołują  się  badania  będące  podstawą  ewaluacji  wiedzy.
System ten nie jest ani niezmienny, ani niezawodny – jest ciągle ulepszany216. 

Metodologia  badania  bezpieczeństwa  na  gruncie  nauk  społecznych  zawsze
dotyczy  dwóch  sfer  (wymiarów):  natury  społecznej  bezpieczeństwa,  czyli  jego
ontologii  oraz  stosunku  naszej  wiedzy  do  niej,  czyli  epistemologii.  Wymiar
ontologiczny odnosi się  do natury rzeczywistości  składającej  się  na bezpieczeństwo
różnych  podmiotów.  Naturę  tę  można  przedstawić  na  osi  obiektywizm  –
subiektywizm, czyli próbować odpowiadać na pytania: czy jest to istniejąca „gdzieś
tam”  obiektywna  rzeczywistość?  Lub  też,  czy  stanowi  ona  (bezpieczeństwo)
subiektywny  wytwór  (kreację)  ludzi  (polityków,  obserwatorów,  zwykłych  ludzi,
badaczy)? Drugi, to wymiar epistemologiczny, dotyczy sposobów zdobywania wiedzy
o bezpieczeństwie  uczestników  życia  społecznego.  Istnieją  więc  dwa  podejścia,

214 Ibidem,  s.  18-20;  M.  Guziuk-Tkacz,  A.J.  Siegień-Matyjewicz,  Leksykon  terminów
metodologicznych…, op. cit., s. 56.
215 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1973, s. 86.
216 Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001,
s. 28.
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z których  jedno  pozwala  zjawiska  społeczne  (w  tym  bezpieczeństwo)  naukowo
wyjaśnić, lub też interpretacyjnie je rozumieć217.

W  naukach  społecznych,  do  których  należą  nauki  o bezpieczeństwie,
metodologię rozumie się jako zestaw dyrektyw badawczych wynikających z przyjętych
założeń  teoretycznych,  sposób  (sposoby)  formułowania,  uzasadniania  i sprawdzania
twierdzeń. Z perspektywy bardziej pragmatycznej, do charakterystycznych zabiegów
poznawczych wypełniających jej misję należy zaliczyć:

 stawianie i rozwiązywanie problemów,

 formułowanie (nazywanie, klasyfikowanie) zjawisk zarówno o pozytywnym,
jak i negatywnym charakterze,

 opis i wyjaśnienie tych zjawisk,

 prowadzenie badań i uzasadnienie twierdzeń,

 upowszechnianie naukowego sposobu wnioskowania218.

Metodologia nauk o bezpieczeństwie posiada znaczenie ogólne i szczegółowe.
W kontekście ogólnym ma znaczenie:

 czynnościowe  –  jest  systemem  działalności  poznawczej  zmierzającej  do
wytworzenia systemu wiedzy o metodach naukowych i metodach badawczych
stosowanych w naukach o bezpieczeństwie,

 przedmiotowe  –  jest  systemem  wiedzy  naukowej  o metodach  badań
naukowych  bezpieczeństwa,  tworzenia  systemów  wiedzy  naukowej
o bezpieczeństwie oraz wytwarzania i utrwalania osiągnięć wiedzy naukowej.

Natomiast w ramach szczegółowej metodologii nauk o bezpieczeństwie wyszczególnia
się:

 ogólne problemy metodologii – określające metodologię badań, jej cel, obiekt
i przedmiot oraz wskazują metody,

 problemy badań naukowych bezpieczeństwa – wskazujące procedury,

 problem tworzenia systemu teorii  – wykrywanie prawidłowości i zależności
w otoczeniu wiedzy o bezpieczeństwie, budowanie nowych teorii naukowych,

 problemy  terminologiczne  –  tworzące  język  pojęć,  twierdzeń  i hipotez,
pisemne opracowanie badań219.

217 R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, 2012, nr 1 (186), s. 8.
218 B.R. Kuc, Z. Ścibiorek, Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2013, s. 79-
80.
219 A.  Czupryński,  Właściwości  badań  naukowych  bezpieczeństwa,  [w:]  Bezpieczeństwo  w teorii
i badaniach naukowych, B. Wiśniewski (red.), Szczytno 2011, s. 117.
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Badanie  problemów  bezpieczeństwa  wymaga  systemowego  postrzegania
obiektu  i przedmiotów  badań,  ponieważ  przedmiot  bezpieczeństwa  funkcjonuje
w świecie systemów.

W powszechnym rozumieniu  o przedmiocie  badań  decydują  obiekty  bądź
procesy, które badamy. Z punktu widzenia formalnego powyższa dyscyplina posiada
obiekty i przedmioty badań, ponieważ bezpieczeństwo było i jest naczelną wartością
człowieka. 

Z racji tego, iż nauki o bezpieczeństwie stanowią część nauk społecznych, to obiektem
badań są:

 zbiorowości i zbiory społeczne,

 instytucje społeczne,

 procesy i zjawiska społeczne220.

Do obiektu badań zbiorowości i zbiory społeczne bezpieczeństwa zasadne jest
zaliczyć jego podmioty. Podmiotem bezpieczeństwa jest jednostka, grupa społeczna,
naród,  narody  i ogół  ludzi.  Podmioty  bezpieczeństwa  określane  są  w kategoriach
socjologicznych, stąd przedmiotem są ich cechy w ujęciu ich struktury, właściwości,
relacji,  zagrożeń,  zdolności  przeciwstawiania  się  zagrożeniom  oraz  umiejętności
kreowania rozwoju i przetrwania. Do obiektów określanych jako instytucje społeczne
zalicza się organizacje prawne oraz organizacje nieposiadające tego statutu, a ponadto
wszelkie  wytwory  cywilizacyjne  i kulturowe  człowieka  oraz  antropologiczne
i organizacyjne.  W obiektach  tych  odnajdujemy  przedmiot  badań,  którym  jest
postrzeganie bezpieczeństwa według kryterium przedmiotu, czasu, przestrzeni, źródła
zagrożenia.  Przedmiotem  badań  są  cechy  obiektów  i interakcje  między  nimi.
Natomiast  do  obiektów  określanych  jako  procesy  i zjawiska  społeczne  zalicza  się
rozmaite  normy  etyczne  i prawne,  które  regulują  bezpieczeństwo,  ale  również
założenia funkcjonowania wszelkich instytucji. W obiektach sytuujemy postrzeganie
bezpieczeństwa według kryterium procesu, źródła zagrożeń i czasu221.

Przedmiotem  badań  są  cechy  obiektów  wyznaczających  ich  granice,
właściwości  i relacje.  Dostrzeżenie  istoty  cech i zależności  między nimi a badanymi
obiektami pozwala wnioskować o istocie bezpieczeństwa. Zatem, przedmiotem badań
nauk  o bezpieczeństwie  są  współczesne  systemy  bezpieczeństwa  w wymiarze
militarnym  i niemilitarnym  oraz  ich  funkcjonowanie  na  różnych  poziomach
organizacyjnych. Systemy te obejmują działania instytucji o charakterze państwowym,
rządowym  i samorządowym,  przedsiębiorców  i organizacji  społecznych.  Badania
w zakresie  tej  dyscypliny  powinny  służyć  tworzeniu  teoretycznych  podstaw
i rozwojowi  systemów bezpieczeństwa  międzynarodowego  i systemów operacyjnych
funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa222.

220 Por. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005, s. 19.
221 A.  Czupryński,  Właściwości  badań  naukowych  bezpieczeństwa,  [w:]  Bezpieczeństwo  w teorii
i badaniach …, op. cit., s. 119.
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Nauki  o bezpieczeństwie  są  nauką  interdyscyplinarną,  empiryczną,
posługującą się metodyką badań oglądowych. Istniejące zainteresowanie budowaniem,
dopracowywaniem  i poszukiwaniem  nowych  wskaźników  podstawowych  pojęć,
rokuje nadzieję na zbudowanie dojrzałej metodologicznie nauki.

Określanie  celów,  formułowanie  problemów  i stawianie  hipotez  badawczych
w naukach o bezpieczeństwie

Wszelka  działalność  ludzka  jest  zazwyczaj  celowa,  mniej  lub  bardziej
uświadomiona. Aby osiągnąć założony cel konieczne są umiejętności, motywacja do
działania  i odpowiednie  warunki.  Cele  obecne  są  w dwóch  zasadniczych  typach
działalności podmiotów: działalności praktycznej oraz działalności teoretycznej.

Słowo „cel” posiada szeroki zakres znaczeniowy np.: to, do czego się dąży, co
się chce osiągnąć; to, co ma czemuś służyć; punkt, miejsce, do którego się zmierza;
przedmiot  (rzecz  lub  osoba)  zamierzonych  działań,  punkt  centralny  jakiejś  akcji;
obiekt,  do  którego  się  mierzy,  strzela223.  Synonimami  tego  słowa  są:  dążenie,
pragnienie, chęć i sens, a także założenie, plan, misja, priorytet czy zadanie. Oznacza
on  zarazem  punkt  docelowy  w postaci  idei  czy  też  zwieńczenia  podejmowanych
działań i starań.  Może być mniej  lub bardziej  precyzyjnie  określony, a tym samym
uściślany lub modyfikowany. Generalnie, pojęcie celu nie jest jednoznaczne224. 

Istota badań naukowych sprowadza się najczęściej do czynności badawczych
mających na celu poznanie nieznanych lub mało znanych właściwości, cech, badanych
obiektów, przedmiotów, zdarzeń,  procesów, faktów. Są to zwykle elementy szerszej
rzeczywistości,  wycinek  badanej  sfery  społecznej,  politycznej,  ekonomicznej,
pedagogicznej czy innej. 

Cel  badań  to  rodzaj  zamierzonego  efektu,  do  którego  ma  doprowadzić
działalność  badacza225.  Jest  zarazem  odpowiedzią  na  pytanie:  dlaczego  badacz
podejmuje określone działania/badania i czemu one mają służyć? To prawda, którą
cechuje: ścisłość, ogólność, wysoka informacyjna zawartość, prostota oraz pewność226.
Najogólniejszym celem badań jest dążenie do wzbogacenia wiedzy o osobach, rzeczach
i zjawiskach będących przedmiotem badań227.  Można wyróżnić  następujące  główne
cele badań:

222 Por.  B.  M.  Szulc,  Metodologiczne i epistemologiczne dylematy nauk o bezpieczeństwie i nauk
o obronności, [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat. Wiedza. Demarkacja,
Warszawa 2013, s. 28; S. Zajas, Nauki wojskowe a nauki o bezpieczeństwie i obronności…, op. cit., s.
14.
223 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, T. 1, Warszawa 1978, s. 235.
224 J.  Stańczyk,  Kulturowy  kontekst  formułowania  celów  związanych  z bezpieczeństwem,  [w:]
Bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa w teorii, w badaniach naukowych i w praktyce,  A. Filipek
(red.), Siedlce 2014, s. 38.
225 J. Gnitecki, Zarys metodologii badań w pedagogice…, op. cit., s. 127.
226 M. Guziuk-Tkacz, A.J. Siegień-Matyjewicz,  Leksykon terminów metodologicznych…, op. cit., s.
58-59.
227 W. Dutkiewicz, Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1996, s. 31.
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 eksploracja  –  czyli  ogólne  poznanie  danego  zjawiska,  zrozumienie  go,
zaspokojenie własnej ciekawości,

 opis  –  obserwowanie  danego  zjawiska,  sytuacji,  wydarzenia  i opisanie  go
(odpowiadają na pytania: co, kiedy, gdzie),

 wyjaśnienie  –  odpowiadają  na  pytanie  dlaczego;  odkrywają  związki
przyczynowe pomiędzy zdarzeniami228.

Określanie  celów  w badaniach  bezpieczeństwa  wiąże  się  z kryterium
oryginalności,  przydatności  dla  praktyki  oraz  pracochłonności.  Związku  z tym,
przystępując do badań należy sformułować następujące pytania: czy dane badania nie
zostały już wykonane gdzie indziej? Czy dane badania są istotne dla instytucji, dla
której  są przeznaczone?  Czy ewentualne wyniki  znajdą zastosowanie w praktyce ze
względu  na  różne  uwarunkowania  instytucjonalne?  Czy  projektowane  badania  są
możliwe do zrealizowania?229

Nieodzownym  warunkiem  rozpoczęcia  badań  jest  uświadomienie  sobie
problemu  badawczego,  czyli  czego  szukamy,  czego  jeszcze  nie  wiemy,  gdzie  tkwi
niewiadoma. Jest  to swego rodzaju bodziec intelektualny.  Właściwe,  zaciekawiające
określenie problemu nadaje sens badaniom naukowym. 

Problemy badawcze, z metodologicznego punktu widzenia, są to pytania, na
które  szuka  się  odpowiedzi  na  drodze  badań  naukowych.  Wysuwając  je  zadajemy
pytanie  „przyrodzie”  i „otoczeniu”,  a nie  osobie  drugiej.  Staramy  się  znaleźć
odpowiedzi na postawione przez nas pytania poprzez własny wysiłek, nie zaś przez
oczekiwanie gotowej odpowiedzi od innego człowieka230. Rozwiązując jakiś problem,
dążymy do uzyskania trafnej  odpowiedzi  na postawione pytanie  lub zespół  pytań.
Jednak,  aby  sformułować  taki  problem,  trzeba  najpierw  odpowiedzieć  sobie  na
określone pytania:

 Co chcemy badać?

 Ze względu na co chcemy to badać?

 Czego chcemy się dowiedzieć?231

Zdarza się tak, iż złe postawienie pytania często pozbawia badania wartości
poznawczej. Wynika stąd potrzeba znajomości struktury pytań. Wyróżnia się pytania
otwarte,  czyli  takie,  w przypadku  których  nie  potrafimy  wyliczyć  wszystkich
dopuszczalnych  odpowiedzi,  ani  też  nie  umiemy  wskazać  algorytmu,  za  pomocą
którego  można  by  takie  wyliczenie  otrzymać  oraz  pytania  zamknięte,  czyli  takie,
w przypadku których, jesteśmy w stanie przedstawić sposób dojścia do poprawnego
rozwiązania,  a uzyskana  odpowiedź  jest  odpowiedzią  ścisłą.  Pytanie  składa  się

228 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2007, s. 110-113.
229 A.J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych…, op. cit., s. 173.
230 J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej…, op. cit., s. 67.
231 Z.M. Zimny, Zarys metodologii badań społecznych, Częstochowa 2001, s. 83.
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z partykuły  pytajnej  i osnowy  pytania.  W pytaniach  otwartych  należy  wymienić
pytania wyjaśnienia (zawierają partykułę  dlaczego?), pytania domagające się narracji
(posiadają partykułę  jak? lub jaki, jaka, jakie). Natomiast pytaniami zamkniętymi są
pytania rozstrzygnięcia (mają partykułę czy), a także pytania uzupełnienia (z partykułą
inną niż  czy). Pytania wyznaczają kierunki zainteresowań poznawczych. Pytania, na
które nie ma szybkich (łatwych) odpowiedzi znikają z pola widzenia badaczy lub, stają
się problemami badawczymi232.

Formułowanie problemów badawczych w naukach o bezpieczeństwie, tak jak
i we wszystkich innych naukach, polega na rozbiciu tematu na pytania poznawcze,
których treść jest zdeterminowana samym problemem badawczym; ma on ponadto,
decydujący  wpływ  na  przyjęcie  określonych  założeń  metodologicznych.
O zainteresowaniach decydują preferencje badacza, jego upodobania, doświadczenia
lub zwykła ciekawość świata233. 

Przyjmując, iż celem badań badacza jest transgraniczne bezpieczeństwo Polski
można  sformułować,  dla  przykładu,  następujący  problem  główny:  Jak  Straż
Graniczna wpływa na stan bezpieczeństwa transgranicznego Polski? 

Tak  sformułowanemu  problemowi  towarzyszy  teza,  że  Straż  Graniczna
uczestniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa trangranicznego państwa. Związku z tym,
powinny pojawić się problemy szczegółowe, które mogą przyjąć postać następujących
pytań:

1. Jak  współczesne  przeobrażenia  społeczno-polityczne  zachodzące  w Europie
Środkowowschodniej wpływają na bezpieczeństwo transgraniczne państwa?

2. Jakie są główne tendencje i kierunki rozwoju zagrożeń transgranicznych?

3. Jak  zorganizowany  jest  i jak  funkcjonuje  system  zarządzania  granicą
państwową?

4. Czy zadania, uprawnienia, struktura organizacyjna i metody działania Straży
Granicznej  przyczyniają  się  przeciwdziałaniu  i zwalczaniu  przestępczości
transgranicznej?

5. Czy współpraca i współdziałanie Straży Granicznej ze służbami i instytucjami
krajowymi  w zakresie  przeciwdziałania  i zwalczania  przestępczości
transgranicznej jest wystarczająco skuteczna?

6. Jaki jest wymiar i w jaki sposób realizowana jest współpraca Straży Granicznej
ze  służbami  granicznymi  państw  sąsiednich  w zakresie  przeciwdziałania
i zwalczania przestępczości transgranicznej?

232 Szerzej: K. Ajdukiewicz,  Język i poznanie…,  op. cit.;  J. Pieter,  Ogólna metodologia
pracy naukowej…,  op. cit.; B. R. Kuc,  Funkcje nauki. Wstęp do metodologii,  Warszawa
2012; B.R. Kuc,  Z.  Ścibiorek,  Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie…,  op.
cit.;  M.  Pelc,  Elementy  metodologii  badań  naukowych,  Warszawa  2012;  T.  Majewski,
Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszawa 2003.
233 B.R. Kuc, Z. Ścibiorek, Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie…, op. cit., s. 104.
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Wyrażając  w tezach  (problemach  szczegółowych)  założenie,  konkluzję  lub
twierdzenie  istnienia  związków  i zależności  między  poszczególnymi  przedmiotami,
faktami lub zjawiskami (procesami) w danym problemie badawczym przygotowujemy
przesłanki  (fakty  naukowe)  do  sformułowania  hipotezy234.  Pod  pojęciem  hipoteza
rozumie się zwykłe przypuszczenie, domysł intelektualny, stwierdzenie, co do którego
istnieje  prawdopodobieństwo,  że  jest  trafną odpowiedzią  na uprzednio postawiony
problem badawczy. 

Należy  mieć  na  względzie  fakt,  że  nie  każda  hipoteza  jest  przydatna
w badaniach. Przydatna do badań jest tylko taka hipoteza, która jest przypuszczeniem
czy  też  domysłem naukowym, czyli  spełniająca  pewne  wymogi  metodologiczne235.
Zatem powinna charakteryzować się takimi cechami jak:

 nowość – wskazanie nie znanych dotąd aspektów badanych faktów, zjawisk,
procesów, ich uwarunkowań, itp.,

 ogólność – objęcie zakresem wszystkich faktów, zjawisk i procesów z danego
zakresu rozpoznawania rzeczywistości,

 komunikatywność  pojęciowa  –  użyte  pojęcie  i terminy  powinny  być
jednoznaczne, możliwie dostatecznie precyzyjne,

 empiryczna  sprawdzalność  –  możliwość  weryfikacji  potwierdzenia  lub
obalenia przypuszczenia w rozstrzygnięciu poznawczym,

 niewystępowanie sprzeczności wewnętrznych236.

Hipoteza  nadaje  kierunek  badania.  Jest  podstawą  doboru  zdarzeń  do
obserwacji i metod badania, pozwala zrozumieć jego cel. Uwypukla wzajemne związki
między  obserwowanymi  zdarzeniami  dzięki  powiązaniu  ich  w łańcuch  przyczyn
i skutków. Hipoteza jedynie usiłuje  tłumaczyć fakty, ale  w żadnym stopniu ich nie
udowadnia, ponieważ opiera się na nie dość licznych faktach, a zmierza do objęcia
całości237. 

W wyniku podjętych badań,  studiów i analiz  jej  prawdziwość  musi  zostać
potwierdzona (zweryfikowana) lub obalona (sfalsyfikowana). Hipotezę uważa się za
udowodnioną, gdy badania potwierdzają jej zgodność z faktami. Wówczas wynikom
można przypisać status wiedzy naukowej238.

Formalnologiczny mechanizm stawiania hipotez jest następujący:

1. Stwierdzamy, że prawdziwe jest zdanie „Z” o pewnym fakcie „F”.

2. Dysponujemy  pewnym  zasobem  wiedzy  „W”,  który  jest  należycie
uzasadniony.

234 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 47.
235 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik społecznych…, op. cit., s. 52.
236 A. J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych…, op. cit., s. 176.
237 W Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych…, op. cit., s. 144.
238 B.R. Kuc, Z. Ścibiorek, Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie…, op. cit., s. 108.
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3. Chcemy znaleźć zdanie, które stanowiłoby rację dla zdania „Z”.

4. Z samym zdań tworzących naszą wiedzę „W”  zdanie „Z” nie wynika.

5. Formułujemy  dodatkowe  zdanie  „H”  (hipotezę),  które  pozwala  nam
w połączeniu z wiedzą ”W” znaleźć rację dla zdania „Z”239.

Odnosząc się  do wcześniej  postawionego problemu głównego i problemów
szczegółowych można, dla przykładu, postawić hipotezy badawcze. Hipoteza robocza
może brzmieć:

Działania Straży Granicznej wpływają w istotny sposób na stan bezpieczeństwa
transgranicznego Polski.

Hipotezy szczegółowe mogą mieć następującą postać:

1. Współczesne  przeobrażenia  społeczno-polityczne  zachodzące  w Europie
Środkowowschodniej  zasadniczo  wpływają  na  poziom  bezpieczeństwa
transgranicznego państwa. 

2. Zagrożenia  transgraniczne  rozwijają  się  szczególnie  w zakresie:  nielegalnej
imigracji,  przemytu  towarów  i pojazdów,  nielegalnego  przewozu  odpadów,
materiałów jądrowych i promieniotwórczych, narkotyków, broni i amunicji,
dzieł  sztuki,  terroryzmu,  zagrożeniom  w komunikacji  międzynarodowej,
różnych  form  przestępczości  pospolitej,  a także  międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej.

3. System  zarządzania  granicą  państwową  oparty  jest  na  współdziałaniu
wszystkich polskich służb granicznych, dostosowany do systemu zarządzania
bezpieczeństwem  granicy  zewnętrznej  Unii  Europejskiej  i stanowi  istotny
element  polskiego  systemu  bezpieczeństwa  narodowego,  jak  również
i bezpieczeństwa europejskiego.

4. Straż Graniczna to formacja typu policyjnego, przystosowana zarówno swoim
charakterem,  strukturami,  jak  i metodami  pełnienia  służby  do  ogólnych
przepisów  prawnych  obowiązujących  w państwach  Unii  Europejskiej.
Przeznaczona jest do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz
kontroli  ruchu  granicznego.  Swoją  aktywnością  poważnie  przyczynia  się
przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej

5. Potrzeba  kooperacji  ze  służbami  i instytucjami  krajowymi,  które  posiadają
kompetencje  w zakresie  przeciwdziałania  i zwalczania  przestępczości
transgranicznej  znajduje  odzwierciedlenie  w bieżącej  działalności  Straży
Granicznej.  Zakłada  się,  że  współpraca  i współdziałanie  są  wystarczająco
skuteczne.

239 M. Pelc, Elementy metodologii badań naukowych…, op. cit., s. 40.

89



6. Straż  Graniczna  odgrywa  istotną  rolę  we  współpracy  międzynarodowej
w zakresie  przeciwdziałania  i zwalczania  przestępczości  transgranicznej.
Współpraca  międzynarodowa  realizowana  jest  w wielu  obszarach  i poprzez
szereg instytucji: ze służbami granicznymi państw sąsiednich, z placówkami
dyplomatycznymi i konsularnymi oraz oficerami łącznikowymi.

Weryfikacja hipotez

Uzasadnienie sformułowanych, na początku poczynań badawczych, twierdzeń
znane  są  badaczowi  tylko  częściowo  i nie  są  one  twierdzeniami  udowodnionymi.
Wszystkie  poczynania  badacza  powinny  zmierzać  do  tego,  aby  najważniejsze
twierdzenia uzasadnić dostateczną ilością dowodów lub przypadków potwierdzających
owe przypuszczalne prawdy.  Przyjęte  hipotezy powinny poddane być sprawdzeniu,
weryfikacji. 

W badaniach naukowych weryfikacja ma na celu ustalenie, czy i jaką wartość
naukową posiada  zabrany materiał  badawczy.  Jej  zadaniem jest  również  eliminacja
wszelkich  deformacji,  zniekształceń  danych,  będących  skutkiem  zaangażowania
emocjonalnego  respondentów,  ich  nieszczerości,  obaw,  lęków,  uprzedzeń  itp.240.
Chodzi zatem o zbliżenie się do prawdy.

Na  podstawie  przemyśleń  dotyczących  sprawdzania  hipotez  tworzone  są
strategie badawcze, czyli szczególnego rodzaju programy dochodzenia do zarysowania
teorii  tego,  co  jest  badane.  Wyróżnia  się  dwie  drogi:  indukcyjną  i dedukcyjną
(hipotetyczno-dedukcyjna). Pierwsza z nich, polega na obserwowaniu i rejestrowaniu
faktów, wyprowadzaniu z obserwacji hipotez w formie zdań twierdzących. Suma tych
zdań stopniowo uogólnia obserwację. Sprawdzanie według tej metody nastawione jest
na weryfikację  (konfirmację)  tych uogólnień,  a nie  ich  falsyfikację.  Metoda  druga,
hipotetyczno-dedukcyjna, podkreśla znaczenie hipotez i obserwowania (rejestrowania)
faktów. Zachęca badacza do stawiania śmiałych hipotez, które nie są rezultatem tylko
gromadzonych obserwacji, jak i jego doświadczeń. Dopuszcza się, a nawet pochwala,
wyprowadzanie  hipotez  z wniosków jako  prognoz,  a także  sprawdzanie  hipotez  za
pomocą prognoz.  Sprawdzanie tą metodą nastawione jest  na obalenie  i falsyfikację
wyników badań241.

W wyniku przeprowadzonych badań hipoteza robocza może  przyjąć  jeden
z trzech możliwych stanów:

1. Może być prawdziwa, jeżeli wszystkie zdobyte fakty naukowe ją potwierdzają.

2. Może być fałszywa, jeżeli wszystkie uzyskane fakty jej przeczą.

240 M. Guziuk-Tkacz, A.J. Siegień-Matyjewicz,  Leksykon terminów metodologicznych…, op. cit., s.
305.
241 B. R. Kuc,  Funkcje nauki. Wstęp do metodologii…,  op. cit., s. 111; Szerzej: K. Poper,  Logika
odkrycia naukowego, Warszawa 1977.
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3. Może być zdaniem prawdopodobnym, jeżeli część faktów potwierdza, a część
zaprzecza hipotezie.

W przypadku pierwszym należy zakończyć badania i hipoteza robocza staje
się hipotezą naukową. W sytuacji drugiej, aby otrzymać prawdziwą hipotezę roboczą
należy dotychczasową hipotezę zanegować. W trzecim przypadku badacz musi ocenić
fakty,  które  przeczą  hipotezie  roboczej,  i podjąć  decyzję,  co  zrobić,  aby  dojść  do
rozwiązania problemu. Może on hipotezę roboczą osłabić, wzmocnić, odrzucić bądź
przyjąć242.

Jeżeli  badacz  postawił  kilka  hipotez  należy  kierować  się  jednym
z następujących  kryteriów:  ważności,  prawdopodobieństwa,  czasochłonności.  Przy
zastosowaniu  pierwszego  kryterium  hipotezy  porządkuje  się  według  ich  ważności
i kolejno weryfikuje, zaczynając od najważniejszej. Przy przyjęciu drugiego kryterium
weryfikację  należy  rozpocząć  od  hipotezy  najbardziej  prawdopodobnej.  W trzecim
przypadku rozpoczynamy weryfikację od hipotezy najmniej czasochłonnej i kolejno
badamy hipotezy bardziej czasochłonne243.

Każdy badacz  powinien być  świadomy, iż  wiedza naukowa powstaje  przez
stawianie i coraz lepsze uzasadnianie hipotez. Powinien być także wyczulonym, aby
zauważać  fakty,  które  nie  tylko  potwierdzają,  ale  również  przeczą  postawionej
hipotezie.

Podsumowanie

Kształtowanie  bezpieczeństwa ludzi  i grup  społecznych  uwarunkowane  jest
przede wszystkim uzyskaniem rzetelnych informacji o aktualnym stanie analizowanej
rzeczywistości,  o stanie  bezpieczeństwa  lub  występujących  zagrożeniach.  Wymusza
prowadzenie badań naukowych nad źródłami powstawania zagrożeń, metodami ich
wykrywania,  monitorowania,  ograniczania  oraz  likwidowania  skutków  ich
występowania.  W naukach  o bezpieczeństwie  podstawą  sukcesów  w działaniu  jest
dokonanie  poprawnej  analizy  stanu  faktycznego  w czasie  pokoju,  jak  również
w stanach  zagrożenia  czy  kryzysu.  Prawidłowe  i logiczne  działania  umożliwia  nam
metodologia badań bezpieczeństwa jako określony sposób postępowania w osiąganiu
założonych celów.

242 M. Pelc, Elementy metodologii badań naukowych…, op. cit., s. 43.
243 Ibidem, s. 47.
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