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SCIENTIA EST EXPERIENTIA..., CZYLI BEZ STATYSTYKI  

ANI RUSZ  WYKORZYSTANIE METOD STATYSTYCZNYCH  
NA RÓŻNYCH ETAPACH PLANOWANIA I REALIZACJI  

EKSPERYMENTU NAUKOWEGO1 

Cezary Watała, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,  

Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi 

Plan eksperymentu obejmuje zarówno hipotetyczny scenariusz, według którego nasz 

eksperyment miałby się potoczyć, jak i odpowiednie merytoryczne przygotowanie do jego 

wykonania. Takie przygotowanie ułatwia badaczowi podejmowanie odpowiednich wybo-

rów w najbardziej krytycznych momentach algorytmu doświadczenia, takich jak: ułożenie 

hipotez, dobór grupy badanej oraz estymacja jej liczebności, czy opracowanie schematów 

losowego wyboru elementów próby badanej. O sukcesie przesądza także w znacznym 

stopniu znajomość odpowiednich technik i metod laboratoryjnych, czy nawet obsługa 

specyficznego instrumentarium wykorzystywanego w pomiarach, ale takie przygotowanie 

techniczne ma zdecydowanie drugorzędne znaczenie. Dobry plan doświadczenia jest 

wprawdzie elementem niezbędnym, lecz oczywiście nie gwarantuje, że eksperyment na 

pewno pozwoli odpowiedzieć na stawiane przez nas pytania w sposób rozstrzygający. 

Z drugiej strony brak planu lub niedobry plan to bardzo duże ryzyko niepowodzenia. 

Większość badaczy zdaje sobie sprawę, że niewłaściwie dobrane lub zastosowane metody 

analizy statystycznej do zebranych już wyników badania naukowego mogą prowadzić do 

budowania nieprawdziwych wniosków płynących z takiej analizy. Mniej oczywiste może 

się wydawać, że – per analogiam – nieskorzystanie lub niewłaściwe skorzystanie z metod 

statystycznych może dotyczyć w takim samym stopniu postępowania analitycznego 

a priori, jak i tego a posteriori. Jeżeli zrezygnujemy z tego elementu i nie zaplanujemy 

odpowiednio doświadczenia od strony statystycznej, błędy popełniane już na wstępnym 

etapie planowania eksperymentu naukowego mogą prowadzić do trudności lub nawet 

niemożności poprawnego opracowania wyników badania, a często także do zwielokrot-

nienia jego kosztów. Gdy natomiast zebrane już wyniki analizujemy przy zastosowaniu 

niewłaściwie dobranych metod statystycznych – wnioski z naszych badań mogą być 

wypaczeniem lub przekłamaniem rzeczywistości.  

                                                      

1 W opracowaniu skorzystano z informacji oraz materiału ilustracyjnego zawartych w pracy Watała i wsp., 2011. 
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Typowy algorytm przeprowadzenia naukowego 
eksperymentu biomedycznego  

Schemat postępowania w planowaniu doświadczenia pokazano na rys. 1. Zaczyna się on od 

określenia problemu badawczego do rozwiązania, i poprzez sformułowanie teorii badacza 

i postawienie hipotez statystycznych, zaplanowanie właściwego modelu doświadczenia 

(a więc zarazem określenie sposobu analizy danych), dobranie grupy badanej, prowadzi do 

zebrania danych, ich analizy i wnioskowania. Niemal każdy z tych etapów wymaga od 

badacza przynajmniej minimum wiedzy statystycznej. Już przystępując do wykonania 

eksperymentu naukowego, po to aby sprawdzić jakiś nasz pomysł, koncepcję czy hipotezę, 

badacz ma pewne oczekiwania na temat tego, co ten eksperyment mu objawi. Powinien 

zatem sformułować, jakie jest brzmienie tej opisowej hipotezy. To tej konkretnej hipotezy 

będzie dotyczył planowany eksperyment. Hipoteza jest zatem pomysłem badacza na roz-

wiązanie pewnego problemu naukowego, zaś eksperyment służy jedynie zweryfikowaniu 

tego, czy pozyskiwane na drodze eksperymentalnej wyniki nie stoją w sprzeczności z tym, 

co owa hipoteza głosi. Takie rozumienie logiki odkryć naukowych zostało zaproponowane 

na początku ubiegłego wieku przez Karla R. Poppera i zostało szeroko wdrożone w więk-

szości nauk doświadczalnych. Podejście takie jest przeciwstawne w stosunku do tzw. tra-

dycyjnego „uprawiania” nauki w czasach nowożytnych (praktykowanego szeroko w wieku 

XVII, XVIII i XIX). Implikacją uznania współczesnego (popperowskiego) sposobu weryfi-

kacji hipotez naukowych jest fakt, iż przypadkowe i szeroko zakrojone zbieranie wyników, 

a następnie porządkowanie ich w różnych konfiguracjach w celu sprawdzenia zależności 

statystycznych czy różnic między nimi, jest nieporozumieniem i przeczy racjonalnemu 

podejściu w pracy naukowej. Wyniki doświadczeń naukowych zbieramy zawsze i opraco-

wujemy z myślą o udowodnieniu postawionej wcześniej hipotezy, a nie odwrotnie. Próby 

„wykrojenia” koncepcji badawczej na podstawie zebranych wcześniej (najczęściej w spo-

sób chaotyczny, gdyż bez wcześniejszego zamysłu celowego działania) danych pomiaro-

wych jest działaniem po omacku i może sprawiać wrażenie manipulacji naukowej. Oczy-

wiście konieczność budowania schematu czy planu naukowego nie wyklucza sytuacji, gdy 

przypadkowo zgromadzimy dane doświadczalne pozwalające na udowodnienie jakiejś 

koncepcji, z której wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy (np. doniesienia kazuistyczne, 

których koncepcje powstają często w oparciu o zbierane na gorąco obserwacje).  

Przyjrzyjmy się poszczególnym krokom postępowania w przedstawionym na rys. 1 sche-

macie, zwracając uwagę na te aspekty, gdzie znajomość metod analizy statystycznej jest 

szczególnie potrzebna, lub wręcz niezbędna.  
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Rys. 1. Algorytm przeprowadzenia naukowego eksperymentu biomedycznego  

(wg Watała i wsp., 2011). 

Określ problem badawczy – czym zajmiesz się w eksperymencie? 

Oczywiste wydaje się, że nie jest możliwe uzyskanie nowej wiedzy, gdy prowadzimy 

badania naukowe bez sprecyzowania tego, co pragniemy zbadać. Problem badawczy precy-

zujemy bowiem nie na podstawie tego, co możemy zmierzyć, mając do dyspozycji okreś-

lony warsztat aparaturowy oraz zaplecze finansowe, lecz na podstawie tego, co nas intry-

guje, gdzie uważamy, iż mamy coś nowego do powiedzenia środowisku naukowemu. To 

właśnie pasja badawcza jest najlepszym motorem naszego sprawnego działania, gdyż 

niejako narzuca nam stawianie sobie kolejnych przyczynkowych zapytań w oparciu o gro-

madzoną wiedzę o problemie czy przedmiocie badań. Z drugiej strony równie oczywiste 

wydaje się, że nawet stworzenie najbardziej dogodnych warunków ekonomicznych nie jest 

samo w sobie w stanie doprowadzić do wykreowania doświadczonego pracownika nauko-

wego. Dzieje się tak dlatego, że zależność powyższa jest jednokierunkowa: warunki 

techniczne i ekonomiczne mogą stworzyć właściwy „grunt” do sprawnie prowadzonej 

działalności naukowej jedynie dla takich badaczy, dla których sama działalność naukowa 

jest intrygująca. Powinniśmy zadbać, aby określenie problemu badawczego i celu badania 

było na tyle konkretne, na ile to możliwe. Na przykład mało użyteczne będzie jego 

sprecyzowanie jako „zbadanie nowej choroby” lub „scharakteryzowanie wpływu inhibitora 

ACE na organizm człowieka”. Tak ujęte problemy badawcze nie poddają się bowiem 

jakiejkolwiek analizie statystycznej, a to jej wynik staje się ostateczną weryfikacją docie-

kania naukowego. Może to być natomiast konkretne pytanie, na które można udzielić 

odpowiedzi w postaci dychotomicznej (tak/nie) lub ilościowej. Zdarza się, że niektóre 
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wątki badawcze spełniają wprawdzie kryterium statystycznej weryfikacji hipotez, lecz 

u ich podstaw leżą mało konkretne cele naukowe, np. badanie wpływu jednej zmiennej na 

drugą, bez racjonalizacji sensu samego badania (tzn. sprecyzowania, dlaczego określenie 

wpływu działania określonego czynnika na układ badany mogłoby mieć jakiekolwiek prak-

tyczno-poznawcze implikacje)  tzw. „efektologia”. Nie oznacza to rzecz jasna, że np. ba-

danie wpływu określonych czynników fizycznych (temperatura, ciśnienie, promieniowanie 

jonizujące itp.) lub chemicznych (detergenty niejonowe, dendrymery poliamidoaminowe, 

fullereny itp.) na komórki, tkanki czy biomakrocząsteczki jest pozbawione naukowego 

sensu, lecz sens taki staje się o wiele bardziej oczywisty, gdy badacz pragnie dociekać np. 

jakiegoś hipotetycznego mechanizmu działania czynnika na badany układ. Dodatkowo 

badacz odnosi jeszcze wymierną korzyść z takiego spojrzenia, ponieważ może a priori 

określić charakter zmiennych w swoim modelu: jako czynników sprawczych, zmiennych 

zakłócających lub zmiennych opisujących efekt(y) działania czynnika. 

Wiodące pytanie badawcze (ang. research question), jako zasadniczy cel każdego badania, 

to określona niejasność czy niepewność, którą badacz chciałby wyjaśnić; to problem, który 

chciałby rozwiązać w swym eksperymentalnym dociekaniu. Takie pytanie badawcze to po-

żywka dla sformułowania hipotezy badawczej (stworzenia teorii badacza), a następnie do 

postawienia hipotez statystycznych. Pytanie powinno być na tyle konkretne, aby można 

było zaplanować sposób przeprowadzenia doświadczenia w celu odpowiedzi na to pytanie. 

Umiejętnie postawione pytanie powinno spełniać 5 zasadniczych wymagań: powinno być 

możliwe do rozwiązania (ang. Feasible), interesujące (ang. Interesting), nowatorskie (ang. 

Novel), etyczne (ang. Ethical) oraz postawione w odpowiedni sposób (ang. Relevant). 

Całokształt tych warunków nosi nazwę strategii FINER, od akronimu stworzonego 

z pierwszych liter tych pięciu zasadniczych wymagań. 

Sprecyzuj, jak brzmi hipoteza badawcza - co chcesz sprawdzić 
i udowodnić lub na jakie pytanie/a odpowiedzieć?  

Nasza hipoteza badawcza (czyli ”popperowska” teoria badacza) to nic innego jak hipo-

tetyczny scenariusz badanego zjawiska lub procesu, który wyznacza, jakie decyzje badacz 

powinien podjąć w czasie planowania, a później wykonywania doświadczenia w celu jej 

weryfikacji. Na podstawie takiej hipotezy badawczej badacz powinien określić zestaw tzw. 

sprawdzalnych doświadczalnie sądów, czyli wykreować weryfikowalne matematycznie 

hipotezy statystyczne. Zatem bardziej ogólna hipoteza badawcza jest „rozkładana” na 

mniejsze fragmenty (pary hipotez statystycznych), których prawdziwość sprawdzana jest 

w toku pojedynczych eksperymentów.  

Jaka jest ogólna logika testowania hipotez statystycznych? 

Ten etap postępowania przy planowaniu doświadczenia jest pierwszym, gdzie z tak dużą 

wyrazistością objawia się niezbędność stosowania metod statystycznych. Można śmiało 
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powiedzieć, iż nieznajomość kanonów weryfikacji hipotez wyklucza właściwie jakiekol-

wiek dalsze samodzielne „sensowne” (nieprzypadkowe) działanie w planowaniu i prowa-

dzeniu doświadczeń. 

Testowanie hipotez statystycznych jest niewątpliwie najpowszechniej wykorzystywaną 

procedurą statystyczną. Niezależnie od problemu naukowego czy modelu doświadczal-

nego, niezależnie od wybranej i stosowanej metody analizy statystycznej, z zadaniem tym 

musi zmierzyć się każdy, kto planuje jakąkolwiek działalność w naukach eksperymental-

nych. Na początku XX wieku Karl Popper, czerpiąc z myśli i dzieł Davida Hume’a, stwo-

rzył narzędzie weryfikacji negatywnej (falsyfikacji) i pokazał, jak się nim posługiwać, zaś 

uznawaną po dziś dzień koncepcję weryfikacji hipotez statystycznych opracowali i rozwi-

nęli Jerzy Spława-Neyman oraz Egon Pearson.  

Hipotezy statystyczne zestawia się parami; parytet taki ma niezwykle doniosłe implikacje 

w praktyce doświadczalnej. Przede wszystkim hipotezy te są całkowicie dopełniające się: 

odrzucenie jednej z hipotez (jako nieprawdziwej) narzuca konieczność zaakceptowania 

drugiej. Stwarza to badaczowi wspaniałe warunki korzystania z narzędzia popperowskiej 

falsyfikacji. Pamiętając, iż weryfikacja pozytywna jest nie do spełnienia na poziomie lo-

gicznym, staramy się w naszym wywodzie myślowym sfalsyfikować jedną z hipotez 

(i odrzucić ją), aby automatycznie móc zaakceptować drugą (alternatywną), bez potrzeby 

jej udowadniania. Nasze doświadczenie podpowiada nam, jak sformułować brzmienie 

weryfikowanych hipotez, aby odpowiedź/odpowiedzi na stawiane sobie pytania były jak 

najpełniejsze. Powszechnie uważa się, że hipoteza zerowa ma zakładać niewystępowanie 

różnic, natomiast hipoteza alternatywna winna wskazywać na występowanie jednej lub 

wielu różnic, ale jest to słuszne jedynie dla modelu weryfikacji typu reject-support. Naj-

częściej badacz oczekuje wykazania pewnej odmienności, charakterystycznej cechy odróż-

niającej, występowania jakiegoś efektu działania badanego czynnika, zależności itp. Toteż 

nasza teoria badacza na ogół pokrywa się z brzmieniem hipotezy alternatywnej. Skoro tak, 

to możemy powiedzieć, że hipoteza zerowa będzie dokładnie zaprzeczeniem naszej teorii 

badacza. Najczęściej tworzymy ją jedynie po to, aby ją później odrzucić. Gdybyśmy wie-

rzyli, że to, co mówi hipoteza zerowa, jest prawdziwe (że różnice nie występują, że zależ-

ność nie istnieje), to nie mielibyśmy zainteresowania w tym, aby wykonywać w ogóle 

jakikolwiek eksperyment. Z tego powodu hipotezę zerową określa się często mianem 

„hipotezy marionetkowej” (ang. strawman hypothesis).  

Parytet hipotez, polegający na tym, że hipoteza podstawowa (tzw. zerowa, zakładająca 

niewystępowanie różnic, μ1 = μ2) i przeciwstawna do niej hipoteza alternatywna (zakła-

dająca występowanie różnic, μ1  μ2) wzajemnie się wykluczają, ma duże znaczenie w pro-

cedurze ich weryfikacji. Tylko jedna z hipotez może być prawdziwa, a wtedy druga musi 

być fałszywa, ponieważ obie hipotezy obejmują wszystkie możliwe warianty/możliwości. 

Konsekwencją niespełnienia równości μ1 = μ2 musi być zaakceptowanie nierówności typu 

negacji μ1  μ2. Hipoteza zerowa postuluje, że μ1 = μ2, lecz w rzeczywistości testujemy 

równość 21 XX   i zakładamy, że wartości średnie dla prób badanych są reprezentatywne 

dla populacji generalnej. Chcąc udowodnić prawdziwość nierówności μ1  μ2 przy użyciu 

testu statystycznego, obliczamy tzw. statystykę testu w oparciu o zebrane dane pomiarowe. 
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Jeżeli statystyka porównania dwóch średnich jest równa zeru, wówczas możemy sądzić, że 

dwie średnie są identyczne. Im bardziej wartość testu odbiega od wartości 0, tym większe 

jest prawdopodobieństwo, że średnie różnią się istotnie od siebie w sposób nieprzypad-

kowy. Innymi słowy, im większa jest wartość obliczonej statystyki, tym mniejsze są szan-

se, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, oraz że obliczona różnica jest dziełem przypadku, 

a nie prawidłowością. Skoro hipoteza zerowa jest nieprawdziwa, to znaczy, że prawdziwa 

jest hipoteza alternatywna. Ponieważ prawie nigdy nie znamy wartości rzeczywistych 

charakteryzujących miary położenia i rozproszenia dla danej zbiorowości, a jedynie dos-

trzegamy „poblask” rzeczywistości na podstawie analizy próby losowej, przeto o praw-

dziwości czy fałszywości hipotez statystycznych możemy orzekać z określonym prawdo-

podobieństwem, mniej lub bardziej różnym od 1. Wartość tego prawdopodobieństwa 

precyzują dwa błędy statystyczne testowania hipotez: błąd statystyczny I rodzaju (błąd ) 

oraz błąd statystyczny II rodzaju (błąd ). Pierwszy popełniamy, gdy mylnie odrzucamy 

„niefałszywą” hipotezę zerową, drugi – gdy mylnie nie odrzucamy fałszywej hipotezy 

zerowej. Popełniając błąd , wskazujemy na różnicę, której de facto nie ma. Ryzyko popeł-

nienia tego błędu to istotność wnioskowania (). Popełniając błąd , ukrywamy istniejącą 

w rzeczywistości różnicę lub zależność, a wartość prawdopodobieństwa niepopełnienia 

tego błędu (odrzucenia fałszywej hipotezy zerowej) to nic innego jak moc testu, czyli jego 

zdolność do wykrycia istotnej różnicy, jeżeli takowa naprawdę istnieje (rys. 2). 

 

Rys. 2. Zasada testowania hipotez statystycznych oraz definicja istotności i mocy statystycznej testu 

(wg Watała i wsp., 2011). 

Silne testy prowadzą nas zatem pewniej do wiarygodnego odrzucenia nieprawdziwej hipo-

tezy zerowej, o ile testowana różnica naprawdę istnieje. Jak dobierać wartości  i  i czym 

się przy takim doborze kierować? Nie sposób niestety uniknąć całkowicie pewnej umow-

ności co do tego, jaki poziom istotności oraz jaką moc statystyczną skłonni jesteśmy uznać 

za właściwe. Trafna ocena tego, jakie powinno być , determinuje w olbrzymim stopniu 

specyfika określonego problemu badawczego, a zatem trafny dobór jest pochodną doś-

wiadczenia naukowego badacza. W badaniach biomedycznych wyniki istotne na poziomie 

p < 0.01 uważa się powszechnie za statystycznie istotne, zaś wyniki istotne na poziomie 

p < 0.005 lub p < 0.001 postrzega się jako wysoce istotne. Podobnie standardowo 

dobieramy moc testowania na poziomie 80-90%. Należy jednak mieć świadomość, że tego 
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typu klasyfikacje nie są niczym innym niż tylko konwencjami o dużej dozie dowolności, 

opartymi na doświadczeniu badawczym. Zauważmy, że w przypadku gdybyśmy znali 

wyniki dla całej populacji generalnej, hipoteza zerowa musiałaby być albo prawdziwa, albo 

fałszywa z prawdopodobieństwem 100% – tym samym ryzyko popełnienia błędu I lub II 

rodzaju byłoby zerowe. Nasze starania, aby oba typy błędów minimalizować za wszelką 

cenę, mają głębokie uzasadnienie. Z punktu widzenia badacza popełnienie błędu  jest 

skrajnie niepożądane, gdyż oznacza stratę czasu i pieniędzy, zwłaszcza w przypadku gdy 

taki fałszywie dodatni wynik jest interesujący z teoretycznego punktu widzenia. Napędza 

to prowadzenie dalszych badań w tym samym kierunku bezcelowo, gdyż najprawdopodob-

niej nie przywiodą do tych samych wyników i wniosków, które były fałszywe. Niemożność 

powielenia wyników (fałszywie) dodatnich może rodzić zdezorientowanie w środowisku 

naukowym (niespójne dane obserwacyjne) i frustrację (np. zwątpienie we własne kompe-

tencje). Z drugiej strony, nie mniejszą „tragedią” jest popełnienie błędu II rodzaju () 

w testowaniu, gdyż “prawdziwa” teoria zostaje niesłusznie odrzucona. W ten sposób 

możemy stracić szansę na wdrożenie do praktyki nowego sposobu postępowania tera-

peutycznego lub diagnostycznego, jako że mylnie nie wykazaliśmy przewagi tegoż w sto-

sunku do grupy referencyjnej (kontroli). Tracimy (na jakiś czas) z pola widzenia wartoś-

ciową naukowo procedurę, sposób myślenia, interesująca teorię, gdyż fałszywie negatywny 

wynik osłabia nasz entuzjazm do kontynuowania tego kierunku badań.  

Jaki sens ma istotność statystyczna? 

Aby zobrazować sens istotności statystycznej w badaniach doświadczalnych, przeanalizuj-

my poniższy przykład. Chcemy w nim wykazać, że agregacja płytek krwi pod wpływem 

badanej substancji (B) jest niższa niż agregacja płytek bez tej substancji (A). Przeprowa-

dzamy pomiar, posługując się 5-kanałowym agregometrem impedancyjnym, w którym 

możemy jednocześnie rejestrować agregację 5 próbek. Ponieważ liczba stanowisk na 

kuwety w agregometrze (5) jest większa niż liczba porównywanych próbek (2), mamy 

pewną dowolność co do tego, jak umieszczać próbki w instrumencie (rys. 3). Uzyskujemy 

wynik, który wskazuje, iż – zgodnie z naszym oczekiwaniem – agregacja w próbie A (pró-

ba kontrolna, bez badanej substancji) jest większa niż agregacja w próbie B (z testowaną 

substancją). Możemy się zastanawiać: czy to aby nie przypadek, że A>B? Być może to 

jedynie wynik pojedynczego eksperymentu? Być może kanał pomiarowy z próbką A zawy-

ża pomiary, zaś kanał dla próbki B je zaniża? Czy nasz wynik nie wynika zatem z określo-

nego rozmieszczenia kuwet pomiarowych w instrumencie? Prawdopodobieństwo tego, że 

przez zwykły przypadek („ślepy traf”) A okazało się większe od B, wynosi ½. Jeżeli pow-

tórzymy nasz eksperyment jeszcze kilkakrotnie, ustawiając za każdym razem kuwety 

pomiarowe w innym porządku w agregometrze, i uzyskamy podobne wyniki (A>B), to 

prawdopodobieństwo tego, iż n podobnych zdarzeń będzie wynikiem czystego przypadku 

wyniesie P(1 ... n) = (½)
n
. W miarę zwiększania liczby powtórzeń pomiaru prawdopodo-

bieństwo tego, że zwykły „ślepy traf” zadecydował w iście „szatański” („Fisherowski”) 

sposób o tym, iż n razy pod rząd zarejestrowaliśmy identyczny wynik „A>B”, będzie mala-

ło zgodnie z regułą ciągu geometrycznego (½)
n
.  
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Rys. 3. Idea istotności statystycznej - czy przypadkowa lokalizacja próbek w statywie  

agregometru może wpływać na wynik pomiaru? (wg Watała i wsp., 2011). 

Jaki sens ma moc statystyczna? 

W szerokim statystycznym ujęciu moc statystyczną można zdefiniować jako prawdopodo-

bieństwo tego, że przy danej, dobranej przez nas istotności testu oraz dla określonej wiel-

kości próby badanej, będziemy mogli odrzucić hipotezę zerową na korzyść hipotezy alter-

natywnej dla wybranej, określanej wartości przyjmowanej przez badaną przez nas zmienną. 

Odpowiednia moc statystyczna jest dla badacza niejako gwarantem, iż uzyskane przez 

niego wyniki są uniwersalne i że będzie można je odtworzyć przy niezależnym powtórze-

niu eksperymentu wg danego protokołu (np. przez innego badacza) (rys. 4). Nie powinno 

zatem dziwić, że moc wnioskowania ma dla środowiska naukowego (odbiorców i czytelni-

ków naszych prac) nie mniejsze (lub nawet większe) znaczenie niż wykazana istotność. 

Moc statystyczna, przy danej wartości istotności statystycznej, jest kluczowym parametrem 

pozwalającym na wiarygodne oszacowanie niezbędnej liczebności próby badanej. Umiejęt-

ne dobieranie mocy, istotności oraz wielkości próby leży bowiem u podstaw dobrego 

planowania doświadczeń. Techniki oceny mocy statystycznej oraz estymacji wielkości 

próby pozwalają nam zdecydować: (a) jak duża powinna być nasza próba, abyśmy mogli 

wiarygodnie i precyzyjnie wnioskować o słuszności lub fałszywości stawianych hipotez, 

oraz (b) jakie jest prawdopodobieństwo, że test, którym się posługujemy, będzie w stanie 

wykryć w określonej, szczególnej sytuacji pożądaną przez nas zmianę pod wpływem 

testowanego czynnika. Zarówno estymacja niezbędnej minimalnej liczebności próby, jak 
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i oszacowanie mocy statystycznej są tak niezmiernie ważne, gdyż bez tej oceny ryzykuje-

my, że nasza próba będzie albo zbyt mało liczna, albo zbyt liczna. W pierwszym przy-

padku, jeśli nasza próba jest za mało liczna, badacz nie może z wystarczającą precyzją 

udzielić wiarygodnych odpowiedzi na stawiane pytania. W drugim przypadku ryzykujemy 

stratę energii, czasu i pieniędzy, nie odnosząc dodatkowych korzyści z przebadania 

nadmiernie licznej próby losowej. Zależnie od tego, jaką postać przyjmuje nasza miara 

spodziewanego efektu (tzw. efekt standaryzowany, oczekiwana różnica standaryzowana na 

zmienność próby), a więc zależnie od rodzaju badania (porównywanie wartości średnich, 

wariancji, proporcji, korelacji, czasów przeżycia itp.), same procedury matematyczne 

służące do szacowania wielkości próby mogą się różnić. Moduł Analiza mocy testu w prog-

ramie STATISTICA oferuje wiele procedur szacowania liczności próby dla różnych 

rodzajów badań.  

 
 

Rys. 4. Od czego zależy moc statystyczna? Pole pod krzywą odpowiadające mocy statystycznej 

wzrasta w miarę, jak: a) wielkość oczekiwanego efektu wzrasta, b) maleje ryzyko błędu II rodzaju, 

c) zmienność prób wzrasta, d) istotność maleje (α, czyli ryzyko błędu I rodzaju wzrasta), e) 

liczebność próby wzrasta (wg Watała i wsp., 2011).  

Wybierz metodę analizy statystycznej wyników –  
jak przeanalizujesz swoje zebrane wyniki? 

Aby z powodzeniem pokonać ten etap, powinniśmy przed przystąpieniem do każdego 

badania naukowego postawić sobie następujące pytanie: Czy model badawczy przystaje do 

modelu opracowania statystycznego wyników? Zastanawianie się nad tym, w jaki sposób 
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będziemy analizować dane jeszcze przed ich zebraniem, jest bezwzględnie konieczne, po-

nieważ decyzja o tym, czy mamy do czynienia ze zmiennymi ciągłymi czy dyskretnymi, 

zależnymi czy niezależnymi itd., decyduje o tym, jaki test można wykorzystać do analizy 

statystycznej. Właściwy wybór zależy także w sposób bardzo istotny od rodzaju zaplano-

wanego badania (np. badanie przekrojowe, badanie podwójnie „zaślepione” z placebo itp.). 

Z tego powodu orientowanie się w różnorodności metod analizy statystycznej i umie-

jętność dokonania właściwego wyboru do określonego typu badania mają fundamentalne 

znaczenie dla poprawnego zaplanowania samego badania. 

Pomimo dużej różnorodności różnych procedur statystycznych, może się zdarzyć, że nasz 

układ doświadczalny nie spełnia idealnie warunków procedury statystycznej, którą plano-

walibyśmy wykorzystać. Dotyczy to np. modeli analizy wariancji, porównań wielokrot-

nych, porównań wielu grup z powtórzeniami, modeli czynnikowych itp. Niekiedy niepo-

prawny schemat wykonania doświadczenia może wręcz wykluczać poprawne użycie jakie-

gokolwiek dostępnego testu oraz narzuca konieczność budowania własnego, indywi-

dualnego modelu testu, dostosowanego do analizy własnego układu eksperymentalnego. 

Pomijając fakt, że nie zawsze czujemy się kompetentni do wykonania takiej modyfikacji 

matematycznej, jest to niewygodne i niepraktyczne rozwiązanie. Ponieważ naturalnie 

o wiele prościej jest korzystać z już wcześniej opracowanych i sprawdzonych procedur 

statystycznych (stosowanych zgodnie z ich przeznaczeniem), zamiast wymyślać lub 

opracowywać własne (jedynie nielicznych na to stać!), najbardziej racjonalne wydaje się 

zebrać dane w taki sposób, aby można je było analizować właśnie za pomocą tych istnie-

jących, gotowych i sprawdzonych metod statystycznych. To jeszcze jeden argument na 

rzecz tego, aby najpierw planować dobór metod statystycznych, a dopiero potem zaplano-

wać w szczegółach i „wprowadzić w życie” nasz schemat doświadczalny.  

Właściwe dobranie metody analizy statystycznej jest trudne i wymaga sporo doświadczenia 

i dobrej znajomości teoretycznych postaw metod statystycznych stosowanych w badaniach 

naukowych. Przyjemną metodą pozyskiwania takiego doświadczenia, chociaż bardzo 

czasochłonną, może być przeglądanie przykładów poprawnych opracowań statystycznych 

konkretnych wyników pracy naukowej innych badaczy. 

Zdecyduj, jaka będzie twoja próba badana  

Przed podjęciem takiej decyzji, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytania:  

 Jakie cechy powinny mieć właściwie dobrane: grupa badana i kontrolna i kto lub co ma 

je stanowić, aby były to reprezentatywne próby?  

 Co ma decydować o tym, że daną grupę nazwiemy badaną lub kontrolną – jakie kryteria?  

 Ile pomiarów musimy wykonać, aby udowodnić słuszność hipotezy statystycznej? Czy 

jeżeli przebadamy dużą (w naszym przekonaniu) liczbę osobników, możemy mieć 

pewność, że wiarygodnie wypowiemy się o braku lub występowaniu różnic istotnych 

statystycznie? (omówiono powyżej) 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2014  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

31 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

 Na czym opieramy swoją ocenę, jak duża powinna być grupa badana? Co będzie dla 

nas zmienną wiodącą, na podstawie której oszacujemy wielkość próby? 

Takiej estymacji, podobnie jak oceny mocy statystycznej, dokonujemy oczywiście a priori. 

Niemniej jednak, wskazując na istnienie różnic czy zależności, bardzo pożądane jest 

podanie informacji, z jaką mocą statystyczną (moc a posteriori) takie różnice czy zależ-

ności ujawniliśmy. 

Zbierz dane 

Badania prowadzone w naukach przyrodniczych i biomedycznych są oparte – niejako 

z założenia – na losowaniu tzw. próby reprezentatywnej dla ogólnej lub przynajmniej 

docelowej populacji. Wybranie próby o takiej charakterystyce wcale nie jest prostym, 

trywialnym zadaniem, ale badacz najczęściej z pełną świadomością chce się podjąć tego 

trudu ze względu na korzyści, które z tego odnosi. Pomaga mu to bowiem na swobodną 

ekstrapolację wyników zebranych dla próby o stosunkowo małej liczności na znacznie 

większą zbiorowość badanych obiektów. Stanowi to poniekąd kluczową zasadę zastosowa-

nia indukcji logicznej w badaniach naukowych. Przebadanie stosunkowo mało licznej 

próby wiąże się z niewielkimi kosztami i małym wysiłkiem ze strony badacza. Ceną, jaką 

można za to zapłacić, są błędy inferencyjne, sprawiające, że badacz nie jest w stanie 

generalizować uzyskanych wyników i odnosić ich do większych zbiorowości badanych 

obiektów. Dzięki przyjęciu zestawu przemyślnie dobranych kryteriów włączenia obiektów 

do badania badacz ustala np. demograficzną i/lub kliniczną charakterystykę elementów 

próby badanej, dobrze pasujących do idei postawionego pytania badawczego. Mniej 

zazwyczaj liczny zestaw kryteriów wyłączenia pozwala na wyeliminowanie z grupy bada-

nej obiektów, które ze względu na swoją odmienną od reszty charakterystykę i/lub ze 

względów etycznych, nie pasują do specyfiki badania. W badaniach biomedycznych stosu-

je się powszechnie dwa odmienne sposoby próbkowania. Jeden oparty jest na losowości 

doboru (np. próbkowanie systematyczne, klasterowe, stratyfikacyjne itd.), drugi na wygo-

dzie doboru. Pierwszy rodzaj stosujemy, gdy zależy nam na zmniejszeniu liczności próby 

bez utraty rzetelności wyników badania, drugi - jest prosty w logistyce oraz tani: wszystkie 

obiekty, które spełniają kryteria włączenia i które są dostępne, zostają po kolei włączone 

do próby badanej (consecutive sampling). 

Zbieranie danych narzuca badaczowi konieczność sprostania dwóm podstawowym wyma-

ganiom. Po pierwsze każdy pomiar powinien być niezależny od innych pomiarów, chyba 

że z wyboru mamy do czynienia z próbami z powtórzeniami. Wymaganie to stanowi zało-

żenie większości testów statystycznych, i jeżeli nie jest spełnione, to istnieje ryzyko, że 

wynik wnioskowania statystycznego będzie obarczony błędem. Po drugie elementy próby 

badanej powinny być wybrane losowo z większej populacji (wspominano o tym już kilka-

krotnie powyżej). Postępowanie takie pozwala minimalizować zakłócanie przez niektóre 

czynniki (zmienne zakłócające) charakterystyki podstawowej. Dodatkową pomocą może 

się dla badacza okazać procedura maskowania („zaślepiania”), pozwalająca eliminować 

wpływ zmiennych towarzyszących (np. interwencje terapeutyczne towarzyszące 
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właściwemu leczeniu, będącemu przedmiotem badania). Losowy dobór ma więc kluczowe 

znaczenie dla reprezentatywności próby badanej, lecz w badaniach medycznych często 

może stwarzać problemy praktyczne. Na przykład możemy stanąć wobec dylematu, czy 

jest w ogóle możliwe, aby dobrać ochotników do grupy kontrolnej oraz pacjentów do gru-

py badanej w sposób całkowicie losowy i jednocześnie uwzględnić wymaganą równocen-

ność grup, pod względem np. wieku, skoro wiadomo, iż badana jednostka chorobowa poja-

wia się jedynie w określonych grupach wiekowych? Czy w porównywalnej pod względem 

wieku grupie kontrolnej możemy wtedy wykluczyć wystąpienie jakichkolwiek dodat-

kowych czynników (np. chorób towarzyszących), które mogłyby wpływać na badane przez 

nas parametry? Jak przeprowadzić randomizację, jeżeli pacjenci, którzy reprezentują inte-

resującą nas grupę badawczą, spotykani są jedynie sporadycznie w materiale klinicznym? 

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, iż nie na każde pytanie uda się realnie i z pełną wiarygod-

nością odpowiedzieć, dokonujemy często pewnej transformacji pierwotnego pytania 

badawczego na użytek praktyczny. Wybór populacji badanej, która będzie dobrą reprezen-

tacją populacji źródłowej lub ogólnej, to jedna z głównych składowych takiej transfor-

macji. Decyzja o tym, których pacjentów włączono do badania, jest pewnego rodzaju kom-

promisem: są to pacjenci, których można poddać badaniu, ale zdajemy sobie sprawę, iż 

potencjalnie uzyskany wynik mógłby być inny, gdybyśmy przebadali całą populację 

obiektów spełniających warunki określone w pytaniu. Druga składowa to właściwy wybór 

zmiennej, którą będziemy mierzyć i która – w naszej opinii – będzie poprawnie opisywać 

badane zjawisko. Zmienne stosowane w praktyce badawczej to zwykle zastępniki para-

metrów opisujących badane zjawisko. Decyzja o zastosowaniu w badaniach ankiety jest 

szybkim i niekosztownym sposobem uzyskania informacji, ale jest to metoda daleka od 

doskonałości. Niektórzy pacjenci nie udzielą, z różnych względów, poprawnej czy prawi-

dłowej odpowiedzi. Ogólnie, wszystkie różnice wprowadzone między teoretycznym pla-

nem badawczym a realnym wykonywaniem tego planu mają na celu uczynienie planu 

badania bardziej praktycznym i wykonalnym. Kosztem zwiększenia prostoty czy praktycz-

ności badania jest jednak rosnące ryzyko, że badanie wygeneruje niepoprawną odpowiedź 

na stawiane pytanie badawcze. Liczba takich różnic oraz stopień odstępstwa planu badania 

od faktycznie przeprowadzonego badania znacząco decyduje o możliwości implementacji 

uzyskanych wyników badania. Próba rzeczywiście przebadana prawie zawsze różni się 

swoją charakterystyką od charakterystyki próby zaplanowanej do badań.  

Wykonaj analizę statystyczną zebranych danych  
i zdecyduj o wyniku doświadczenia 

Na tym ostatnim etapie algorytmu planowania i przeprowadzania doświadczenia dokonu-

jemy właściwej analizy statystycznej zebranych danych. Większe doświadczenie badacza 

w zakresie stosowania metod analizy statystycznej przekłada się na możliwość bardziej 

dogłębnej eksploracji danych. Pamiętając, że możliwe jest jedynie odrzucenie hipotezy 

zerowej (z określonym prawdopodobieństwem), ale nigdy udowodnienie jej prawdziwości, 

hipotezy statystyczne należy budować w ten sposób, aby informatywność wynikająca z ich 

odrzucenia była jak największa.  
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Krytyczna analiza scenariusza badania 

Bardzo dobrą praktyką dla krytycznej analizy wiodącej idei planowanego eksperymentu 

jest napisanie tzw. zarysu (planu) doświadczenia (ang. experimental outline). Pozwala to na 

możliwie wczesne rozpoznanie problemów i trudności, jakie może zrodzić eksperyment. 

Zarys doświadczenia to nasze „wytyczne” do tego, jak przygotować się koncepcyjnie do 

przeprowadzenia eksperymentu, jakie problemy rozwiązać, aby zwiększyć szanse, że 

eksperyment zakończy się sukcesem, na jakie niespodzianki być przygotowanym oraz co 

może potoczyć się niespójnie z naszym planem i scenariuszem. Powinien on zawierać 

odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaka jest idea i cel/cele mojego badania?  

2. Jak brzmi moja teoria badacza? (czyli do czego zmierzam w moim badaniu?) 

3. Jak brzmią moje hipotezy statystyczne? (czyli co pragnę wykazać, udowodnić, czemu 

zaprzeczyć?)  

4. Wpływ jakiego czynnika chcę badać? (czyli jak będę traktował elementy badane?) 

5. Jakie metody zastosuję w badaniu i czy mam pewność, że zostały one dobrze dobrane 

do tego, co chcę badać? (czyli jak przetestuję „internal validity” każdej stosowanej 

techniki? jakie zastosuję techniki dopełniające/alternatywne?) 

6. Jaki zbiór elementów stanowi moją próbę badaną? (czyli kogo, jakie elementy popu-

lacji źródłowej włączę do badania? jakie będą jednostki badawcze (experimental units), 

a jakie jednostki obserwacyjne (observational units) w moim badaniu?) 

7. Jaki przyjmę schemat próbkowania? (czyli jak obiektywnie wybiorę elementy badane, 

tak aby stanowiły dobrą reprezentację większej populacji? jaki jest mój plan doświad-

czenia? jaki typ badania?)  

8. Jak liczna ma być moja próba? (Jak dobiorę istotność, czyli jak bardzo zależy mi aby 

wykryć jedynie naprawdę istniejące różnice? Jak dobiorę moc statystyczną, czyli jak 

bardzo zależy mi, aby nie przeoczyć naprawdę istniejących różnic? Jak duża jest 

zmienność badanego przeze mnie parametru, jak dużej nieprecyzyjności pomiarów 

mogę się spodziewać? Jak duży ma być efekt różnicujący porównywane przeze mnie 

grupy? Jak duże zmiany chcę wykryć? Wszystkie powyższe pytania prowadzą do klu-

czowego pytania o to, jaki parametr posłuży mi do oszacowania minimalnej liczeb-

ności próby? Należy wybrać zmienną wiodącą lub najważniejszą, na podstawie której 

dokonane zostanie oszacowanie liczebności próby badanej. To dla wielu „ambitnych” 

badaczy podstawowy problem. Więcej niż jedna zmienna to różne zakresy zmienności 

i/lub dyskryminacji badanego efektu. Testowany czynnik oddziałuje bowiem w różny 

sposób na różne zmienne. Wybór określonej zmiennej to jednocześnie skupienie uwagi 

na jednym zasadniczym wątku badania. Wybranie jednego, kluczowego wątku badania 

jest trudne, gdyż narzuca styl pracy według zasady: jeden mały, wybrany problem 

badawczy – jedno doświadczenie do jego zweryfikowania. Jeżeli zmiennych takich jest 

kilka i nie wiemy, na którą się zdecydować, to albo potrzebujemy więcej czasu na 

przemyślenie schematu doświadczenia, albo też pozostaje nam wykonać kilka 

alternatywnych oszacowań próby badanej i przyjąć jakiś kompromis)  
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9. Jakie pomiary będę rejestrował? (czyli które wyniki będę rejestrował i odnotowywał, 

jak często, o jakiej porze doby, w ilu powtórzeniach, według jakiego schematu?).  

10. Jak szczegółowo wyobrażam sobie przebieg mojego badania? (czyli jakie kroki prowa-

dzą mnie do celu? Na którym etapie coś może pójść niezgodnie z planem? Jak zareagu-

ję, gdy moje przewidywania scenariusza doświadczenia się nie sprawdzą? Jaki mam 

plan alternatywny?).  

11. Jakie metody analizy statystycznej planuję wykorzystać do opracowania wyników ba-

dań? (czyli, czy mam wyobrażenie o tym, jakie wyniki zbiorę? Jaka będzie ich charak-

terystyka (ciągłe, dyskretne, dychotomiczne)? Czy będę badał różnice między grupami, 

zależności między zmiennymi, czy też będę prowadził badania na licznościach? Jakich 

testów powinienem unikać? Czy transformacja danych ma sens i czy może okazać się 

przydatna?) 

Podsumowanie 

Jest dobrą praktyką badawczą, aby nie rozpoczynać doświadczenia, gdy: 

 nie mamy w głowie ukształtowanej teorii badacza (odpowiadającej naszej hipotezie 

badawczej), 

 nie wiemy, jakie brzmienia mają nasze hipotezy statystyczne, 

 nie mamy w myślach ideogramu przebiegu naszego doświadczenia (alternatywne sce-

nariusze, według których nasz eksperyment może się potoczyć), 

 nie mamy sprecyzowanych oczekiwań co do wyniku końcowego, 

 nie wiemy, jak liczna powinna być grupa badana, 

 nie znamy schematu próbkowania, 

 nie mamy przemyślanego i opisanego zarysu (ang. experimental outline) zaplano-

wanego doświadczenia. 

 

Dobrze jest zakończyć swoją podróż do obranego celu,  

ale w końcowym rozliczeniu to właśnie sama podróż ma znaczenie. 

 

Ursula Le Guin  
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