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Klasyczny model wyjaśniania naukowego

 Klasyczny model wyjaśniania naukowego (dedukcyjno-nomologiczny) został 
zaproponowany w 1948 roku przez C. G. Hempla oraz  P. Oppenheima[1]. W modelu tym 
zjawisko, które ma być wyjaśnione, nazywane jest eksplanandum (od łac. explanandum – „to, 
co należy wyjaśnić”), natomiast to, za pomocą czego wyjaśniamy dane zjawisko, nazywa się 
eksplanansem (od łac. explanans –„wyjaśniający”). 

Każdy eksplanans składa się z dwóch metodologicznie różnych części: zdań reprezentujących 
fakty jednostkowe oraz zdań reprezentujących ogólne prawidłowości. Istotą tego modelu 
wyjaśniania (D-N) jest rozumowanie dedukcyjne, którego konkluzją jest zdanie-eksplanandum 
E, a układem przesłanek jest eksplanans, składający się z praw ogólnych L1, L2,..., Lr, i ze 
zdań C1, C2,..., Ck, stwierdzających pewne fakty szczegółowe. Formę takich rozumowań 
przedstawia schemat [2] :

 [1] Hempel C. G., Oppenheim P., Studies in the Logic of Explanation. „Philosophy of Science”, Vol, 15, 1948, s. 135-175. Por. Nagel E.,, Struktura Nauki. 
Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa 1985.

[2] Por. Tłumaczenie polskie fundamentalnej pracy tego autora: Hempel C.G., Filozofia nauk przyrodniczych (przełożyła Barbara Stanosz). Rozdział 5. Prawa i 
ich rola w wyjaśnianiu naukowym, dostępne na stronie http://www.dziejemysli.republika.pl/hempel.fnp5.htm. Por. także:  
http://sady.up.krakow.pl/filnauk.hempel.fnp.htm oraz http://bacon.umcs.lublin.pl/~lukasik/wp-content/uploads/2014/02/C.-G.-Hempel-Filozofia-nauk-
przyrodniczych-r.-6.pdf



Rodzaje wyjaśniania oraz ich zastosowanie

RODZAJE
WYJAŚNIANIA

Podstawowe 
pojęcia

Podstawowe
pytania

Zastosowanie

TELEOLOGICZNE cel – środek „po co?” - Myślenie potoczne
- W psychologii – teoria racjonalnych decyzji

INTENCJONALNE znak –
znaczenie

„co on chciał
przez to powiedzieć?”

- Nauki o zachowaniu (psychologia, pedagogika)
- Hermeneutyka, interpretacje tekstu

PRZYCZYNOWE Przyczyna –
skutek

„dlaczego?” - Nauki przyrodnicze (fizyka, chemia)
- Większość dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych 

FUNKCJONALNE struktura –
funkcja

„jaką rolę pełni?”,
„co mu to załatwia?”

- Biologia i nauki przyrodnicze, teoria ewolucji, teoria systemów
- Ekonomia i - Socjologia (funkcjonalizm)
- Ewolucyjne orientacje w psychologii

GENETYCZNE sytuacja -
geneza

„jak do tego doszło?”, 
„jak to się stało?”

- Historia
- Psychologia – narracyjne teorie umysłu

NOMOTETYCZNE Zdarzenie –
prawidłowość

„jakie prawo
to wyjaśnia?”

- Głównie nauki nomotetyczne 

Źródło: Opracowano na podstawie: Nikitin E., Wyjaśnianie jako funkcja nauki, PWN, Warszawa 1975; Grobler A., Metodologia nauk, Wyd. Aureus i Znak, Kraków 2006, s. 251; Waszczyk
M., Szczerbicki E., Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej - Filozofia, Nr 7, Gdańsk 2003.
http://www.waszczyk.pl/publikacje/Metodologiczne.doc; oraz http://hal.psych.uw.edu.pl/2005zalaczniki/spolecna2005_6.pdf.

C.G. Hempel i P. Oppenheim podali warunki, które muszą być spełnione, aby wyjaśnianie miało charakter naukowy:
1. eksplanandum musi być konsekwencją logiczną eksplanansa, 
2. zdania tworzące eksplanans muszą być prawdziwe, 
3. zaś sam eksplanans musi zawierać przynajmniej jedno prawo ogólne oraz musi mieć treść empiryczną. 



System wiedzy o turystyce a prawda o turystyce. 
(według koncepcji J. Tribe oraz J. Liburd)



Podstawowe podejścia teoretyczne 
do kwestii przyczynowości

Nieklasyczna koncepcja:

„Jedna przyczyna  →  wiele efektów”
„Wiele przyczyn  →  jeden efekt”

„Wiele przyczyn  →  wiele efektów”

Źródło: J. Schenk., Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych. 
Podejścia i podstawowe metody, WSIZ, Rzeszów 2008, s. 14-16. 

Klasyczna koncepcja:

„Ta sama przyczyna  →  ten sam efekt”



Uwarunkowania przyczynowe, to szczególny rodzaj związków między zdarzeniami, 
rozumianymi jako posiadanie jakiejś cechy przez określony przedmiot, pozostawanie 
przedmiotu w określonym stanie, zmiana cech przedmiotu, zachodzenie relacji 
między przedmiotami, bądź zmiana relacji zachodzących między przedmiotami. 
ŹRÓDŁO: Karpiński J., Przyczynowość w badaniach socjologicznych, PWN, Warszawa 1985, s. 17.

Według T. Kotarbińskiego: 

„przyczyna to istotny składnik warunku wystarczającego, oznaczający, że zdarzenie B jest skutkiem 
wcześniejszej odeń zmiany A, wypełniającej chwilę t, a zmiana A – przyczyną zdarzenia B, zawsze i 
tylko, jeżeli zmiana A jest składnikiem istotnym warunku wystarczającego zdarzenia B ze względu 
na chwilę t i ze względu na jakąś przyrodzoną prawidłowość następstwa zdarzeń. Ów istotny 
składnik warunku wystarczającego, to takie zdarzenie składowe owego warunku, bez którego układ 
pozostałych jego zdarzeń składowych nie byłby warunkiem wystarczającym”.

ŹRÓDŁO: Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wydanie trzecie, poprawione i rozszerzone, Zakład Narodowy im.

Ossolińskich, PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 27.

Przyczyną danego zdarzenia jest zestaw warunków wystarczających do tego, aby ono zaszło. Zdarzenie zachodzi, gdy wszystkie 
warunki są spełnione. Każdy z nich oddzielnie jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym. 
Przykład: Dlaczego ogień zgasł? Warunki wystarczające do tego, by ogień płonął to: 

1 - obecność spalającego się materiału;  2 - odpowiednia temperatura;  3 - dostęp tlenu.

Dopiero, gdy wszystkie te warunki są spełnione dana substancja pali się.



•Kanon jedynej zgodności: Jeśli w zaobserwowanych przypadkach zdarzenie Y występuje 
zawsze wspólnie ze zdarzeniem X lub jest przez nie poprzedzane, a inne zdarzenia 
współwystępujące lub poprzedzające zdarzenie Y czasem występowały, a czasem nie, to 
zdarzenie X jest prawdopodobnie przyczyną zdarzenia Y;

•Kanon jednej różnicy: Jeśli z obserwacji wynika, że zdarzenie Y wystąpiło wtedy, gdy 
równocześnie lub przedtem nastąpiło zdarzenie X, a następnie - przy niezmienionym układzie 
innych zdarzeń - gdy zdarzenie X nie wystąpiło oraz nie wystąpiło też zdarzenie Y, to 
(prawdopodobnie) zdarzenie X jest przyczyną zdarzenia Y;

•Kanon zmian towarzyszących: Jeśli w zaobserwowanych przypadkach nasilenie zdarzenia 
Y zmieniało się, gdy przy niezmienionym układzie innych zdarzeń, zmieniało się równocześnie 
nasilenie zdarzenia X, to (prawdopodobnie) zjawiska X i Y pozostają w związku przyczynowym;

•Kanon reszty: Jeśli zdarzenia X1 ... Xn tworzą zamknięty (prawdopodobnie) zbiór przyczyn, 
wystarczających dla pojawienia się zdarzenia Y, a z poczynionych obserwacji wynika, że 
zdarzenia X1 ... Xn-1 nie mogą być uznane za przyczynę konieczną dla pojawienia się 
zdarzenia Y, to (prawdopodobnie) zdarzenie Xn jest przyczyna konieczną zdarzenia Y.

Kanony Johna Stuarta Milla
jako podstawa ujawniania się związków przyczynowo-skutkowych

Cyt. za: Łubnicki N., Nauka poprawnego myślenia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1987, oraz Morawski J., Podejście przyczynowo-
skutkowe. Rysowanie problemów, [w:] Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu, PTNKF, Warszawa 2000, s. 159 



Co to są atrybucje i jakie mają znaczenie w procesie wyjaśniania ?

Początki badań nad atrybucją sięgają lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to podstawowe kanony wiedzy na 
temat atrybucji oraz najważniejsze teorie na ten temat stworzył Fritz Heider. Szczególnie szybko rozwijał się 
nurt badań nad atrybucjami przyczynowymi (Försterling F. 2005, Atrybucje. Podstawowe teorie, 
badania i zastosowanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 10).

W odróżnieniu od przyczyn – i ogólne, zagadnienia przyczynowości w nauce - przedmiotem badań nad 
atrybucją są „mechanizmy działania tzw. zdrowego rozsądku, czyli to jak przeciętny człowiek wyjaśnia 
zdarzenia oraz konsekwencje (gł. psychologiczne) takich wyjaśnień. Atrybucja polega bowiem na przypisywaniu 
ludzkim zachowaniom różnych przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych. Dlatego też – zastanawiając się np. 
dlaczego dobrze zdałem egzamin, dlaczego ktoś dał mi prezent lub dlaczego ktoś mnie nie lubi - najczęściej 
mamy do czynienia z atrybucjami przyczynowymi, a nie – jak zazwyczaj sądzimy - faktycznymi przyczynami. 

Teorie atrybucji zasadniczo nie wnikają (lub wnikają tylko pośrednio) w rzeczywiste przyczyny danego 
zachowania , lecz koncentrują się na jego spostrzeganych przyczynach. Czyli – przykładowo - badania 
nad atrybucjami braku aktywności turystycznej nie będą dotyczyć faktycznego wpływu poszczególnych 
czynników na podjęcie tej aktywności (lub jej brak), a jedynie ich opinii na temat tego, dlaczego jej nie 
podjęli. Warto przy tym dodać, że teorie atrybucji nie tylko opisują tzw. zdrowy rozsądek, ale starają się 
wyjaśnić to w jaki sposób on funkcjonuje.

Zasadniczo można wyróżnić dwie różne grupy teorii związanych z atrybucjami przyczynowymi: 
 teorie atrybucji  (attribution teories), które dotyczą czynników i sytuacji poprzedzających zachowania oraz 

prowadzą do różnych wyjaśnień przyczynowych; oraz 
 teorie atrybucyjne (attributional theories), które dotyczą konsekwencji (gł. psychologicznych) atrybucji 

(Por. Kelly H., Michela J. (1980), Attribution theory and Research, [w:] Annual Review of Psychology, Vol. 31s. 
457-501).



Atrybucje a przyczyny
Pojęcie przyczyn jest trudne do zdefiniowania, co rodzi wiele nieporozumień i niejasności. 

Tym bardziej, że często mylimy je z atrybucjami. 

Jako przykład z dziedziny turystyki może posłużyć zaobserwowana przeze mnie kiedyś sytuacja, w której o 
przyczynach tego, że dwunastoletni Krzysztof nie pojechał na szkolną wycieczkę w góry, zupełnie inaczej wypowiadali 
się jego rodzice, nauczyciel oraz on sam. Krzysztof twierdził, że przyczyną było to, że rodzice nie wyrazili zgody na 
wyjazd. Rodzice twierdzili, że przyczyną było to, iż obawiali się o zdrowie dziecka, gdyż ich zdaniem pogoda była 
nieodpowiednia, a słyszeli o wielu wypadkach w czasie górskich wycieczek. Natomiast nauczyciel, będący 
organizatorem wyjazdu stwierdził, że Krzysztof nie podołałby trudom górskiej wędrówki. Jak widać każda z osób 
podała inna przyczynę braku wyjazdu. 

Ciekawego przykładu wyjaśnienia przyczynowego dostarcza też przykład spalonej stodoły pewnego rolnika, 
który zapytany o to jaka była przyczyna tego, że stodoła spłonęła, odpowiedział, że była przyczyną był piorun, który 
w trakcie burzy w stodołę, która zapaliła się i spłonęła. Takie wyjaśnienia nie trafiły jednak do przekonania agenta 
firmy ubezpieczeniowej, który uznał, że przyczyną był brak piorunochronu, w który stodoła powinna być 
wyposażona … i odmówił wypłaty odszkodowania. 

Specyfikę atrybucji przyczynowych oraz ich znaczenie w wyjaśnianiu różnorodnych zjawisk można zauważyć na 
przykładzie opinii na temat zachowań turystów, a dokładniej mówiąc wyjaśnianiu przyczyn nie podejmowania 
aktywności turystycznej (braku uczestnictwa w turystyce). Problematyka tzw. ekskluzji turystycznej, dopiero od 
niedawna budzi szersze zainteresowanie badaczy, którzy wskazują na to, że oficjalne badania na ten temat - ze 
względu na mankamenty metodologiczne, w tym sposób analizowania przyczyn braku uczestnictwa - często bardziej 
zaciemniają, niż rozjaśniają obraz sytuacji w tym zakresie. Dotyczy to praktycznie wszystkich krajów, gdzie badania 
takie są prowadzone, w tym także Polski.



Przyczyny braku uczestnictwa w wyjazdach turystycznych: 
badania Instytutu Turystyki oraz Głównego Urzędu Statystycznego (w 2005 r.)

Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 
2005 roku, IT, Warszawa 2005. 



Inhibitory aktywności turystycznej na przykładzie badań nad 
wyjazdami wypoczynkowymi Polaków przeprowadzonych przez 

CBOS 
w 2005 roku oraz w latach 2014-2016

Źródło: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2016 roku i plany na rok 2017 – Komunikat z 
Badań NR 24/2017, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2017, s. 16. Online: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_024_17.PDF

Źródło: CBOS, 2005, Wyjazdy Polaków na wypoczynek w latach 1992-2005.
Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, s. 7. Online: 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_185_05.PDF (15.07.2009)





Inhibitory aktywności turystycznej – analiza skupień. 
(wartości średnich w skupieniach)

Alejziak W: Projekt 211/ITiR/2006 „Funkcjonalna typologia uwarunkowań aktywności turystycznej oraz próba stworzenia modelu 
wyjaśniającego jej fenomen”, realizowany w Instytucie Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie



Główne przyczyny nie wyjeżdżania Europejczyków na wakacje w 2010 
roku – według 32 krajów, w tym: 27 krajów UE, w tym: 27 krajów UE, Chorwacji, 
Macedonii, Turcji, Norwegii, Islandii, Chorwacji, Macedonii, Turcji, Norwegii, Islandii

Wartość średnia dla mieszkańców 27 krajów UE



ŹRÓDŁO: Eurobarometer, 
Prefereces of Europeans 
towards Tourism, Report,  
Flash Eurobarometer - 414, 
March 2015, s. 16.

Przyczyny braku 
uczestnictwa w 

wyjazdach 
turystycznych 
mieszkańców 

Europy 
w 2014 roku



Jan nie poleciał na pielgrzymkę do 
Rzymu

Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?

Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?

Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?

Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?

Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?

Dodatkowe (ukryte) 
wymiary wyjaśniania – przykład:



Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu
1. Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?

- wyjaśnienie inhibitorów („przyczyn”) braku aktywności turystycznej

2. Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?
- wyjaśnienie struktury (np. demo-społecznej) uczestnictwa w turystyce

3. Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?
- wyjaśnienia dotyczące środków transportu wykorzystywanych w turystyce

4. Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?
- wyjaśnienia dotyczące form aktywności turystycznej 

5. Dlaczego Jan nie poleciał na pielgrzymkę do Rzymu?
- wyjaśnienia dotyczące kierunków migracji turystycznych oraz wybieranych 

destynacji

Jakie informacje uzyskujemy dzięki dodatkowym/ukrytym 
wymiarom wyjaśniania? – przykład:



Dziękuję 
za uwagę !!!

wieslaw.alejziak@awf.krakow.pl


