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Dlaczego badania ankietowe?
Badania ankietowe są jednym z najczęściej stosowanych i najpowszechniej cytowanych spośród wszystkich typów badań opinii publicznej, a właściwie jedynym stosowanym na szeroką
skalę przez najbardziej renomowane działające w tej branży firmy, tak w Polsce, jak i na całym
świecie. Równie chętnie stosują je również współczesne media masowe, przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe. Są one wykorzystywane nie tylko przez większość podmiotów rynkowych, ale także w projektach naukowych światowego zasięgu.a
Dlaczego właśnie ankiety są tak popularnym narzędziem zdobywania informacji? Zawdzięczają to połączeniu dwóch elementów – łatwości oraz użyteczności. Są niezwykle przydatne, ponieważ umożliwiają segmentację rynku, stworzenie profilu
konsumenta i poznanie opinii na absolutnie kluczowe dla ich twórcy
zagadnienia.
Przy umiejętnym zastosowaniu ankieta daje ogromne możliwości podstawowej analizy, dając wyczerpujący wgląd w perspektywę
ogółu. Jest czułym uchem na vox populi w każdej dziedzinie. Użyta we
właściwy sposób może przyczynić się do znacznego wzrostu sprzedaży, czasem być nawet kołem ratunkowym, a to wszystko za darmo!

Tak, to takie proste!

CAWI
– badanie internetowe z wykorzystaniem procesora
komputerowego
odpowiedzialnego
za zbieranie danych

Czy aby na pewno jest to aż takie łatwe? Oczywiście, aby tego dokonać, ankieta musi być zbudowana od początku do końca we
właściwy sposób. Właśnie w tym celu powstał ten poradnik – ma
unaocznić użytkownikom serwisu jak w prosty, a przede wszystkim
darmowy sposób, uzyskać bezcenne informacje. Nic nie zastąpi know-how i wiedzy o rynku.
W dzisiejszych czasach prawidłowo skonstruowane narzędzie
ankiety może dać istotną przewagę konkurencyjną i poprawić jakość oferowanego produktu. Co
więcej, używając dodatkowych możliwości oferowanych przez system ankiet na portalu Interaktywnie.com, daje ponadto wgląd w jeszcze głębszą analizę i wydajniejsze wyniki.
Nasz poradnik stworzony jest dla użytkowników Interkatywnie.com po to, aby skonstruować
poprawną metodologicznie, precyzyjną i spełniającą swój cel ankietę oraz następnie móc za jej
pomocą wyciągnąć jak najwięcej wniosków.

Historia badań z użyciem Internetu
Najbardziej znaną spośród metod badań stosowanych w Internecie jest obecnie tzw. CAWI. Rozwinięcie tego tajemniczego skrótu to bardziej przyjazne „Computer-assisted web interviewing”,
a więc przeprowadzanie wywiadów przy pomocy komputera. Jak nietrudno się domyślić, ich
rozwój był możliwy w poszczególnych krajach dopiero po upowszechnieniu (albo mówiąc nieco
dosadniej „umasowieniu”) dostępu do Internetu.
Warto wiedzieć, że pierwsze w historii badanie internetowe, przeprowadzone przez Sarę
Kiesler i Lee Sproull, miało miejsce w…1986 roku! Aż trudno uwierzyć, że od tamtego momentu
minęły niemal trzy dekady. W 1994 z kolei stworzono pierwszą ankietę w oparciu o pocztę elektroniczną, czyli wszechobecny dziś e-mail.
Sektor badań internetowych w USA zaczął rozwijać się bardzo dynamicznie w drugiej połowie lat 90’. W 2000 roku powstało tam pierwsze stowarzyszenie badaczy online, a już rok
później studenci cieszyli się pierwszym podręcznikiem akademickim w tej dziedzinie.
W Polsce sieciowy researching przyjmował się nieco wolniej, co oczywiście było uzależnione od upowszechnienia dostępu do Internetu. Śmiało można jednak stwierdzić, że
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najlepsze lata ma on wciąż przed sobą. Obecnie internauci mają do dyspozycji szereg
możliwości przeprowadzania różnorodnych badań online. Serwis Interkatywnie.com również wychodzi naprzeciw wszystkim lubiącym innowacje i głodnym najnowszych rozwiązań technicznych w połączeniu z prostotą. Dzięki narzędziu do tworzenia ankiet online
można przeprowadzić autorskie, samodzielne badanie nazywane ostatnio modnie „DYI”.
Po więcej szczegółów, jak wykorzystać wszystkie korzyści serwisu zapraszamy do dalszej
części naszego przewodnika, a zainteresowanych historią badań społecznych w Internecie, z włączeniem obserwacji i psychologicznych eksperymentów, odsyłamy do książki
Tristrama Hooley’a, Jane Wellens i John Marriott „Czym są badania online? Wykorzystanie
Internetu dla badań społecznych”.

Wady i zalety badań ankietowych
Warto zacząć przede wszystkim od prostoty całej procedury. W przeciwieństwie do wszystkich
innych metod i technik badawczych, ankiety należą do najprostszych zarówno w konstruowaniu, jak i analizie, narzędzi dających odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie oznacza to, iż są
trywialne – wymagają podstawowej wiedzy i odrobiny doświadczenia. Tę pierwszą staramy się
przekazać w niniejszym poradniku. W opozycji do badań fokusowych czy też innych skomplikowanych metod, badania ankietowe pozwalają dodatkowo korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej technologii i można tworzyć je nawet przy użyciu… telefonu komórkowego.
Wspomniana prostota wiąże się jednocześnie z łatwością w dotarciu do respondentów,
czyli mówiąc językiem nauki – doborem próby badawczej. Ankiety nie są zbyt skomplikowane i czasochłonne, więc istnieje większa szansa, że skłonimy kogoś do udziału w niej. Między
innymi dzięki pytaniom filtrującym, dostępnym na portalu Interaktywnie.com, respondent nie
widzi ile jeszcze pytań zostało mu do końca (chociaż dla niektórych może być to wada). Zasada
konsekwencji sprawia, że nie porzuca on rozpoczętej ankiety, eliminując „efekt lenia”. To ten
sam mechanizm psychologiczny, który sprawia, że utrzymujemy kontakty z innymi ludźmi, jak
również sprawia, że używamy wciąż tego samego samochodu lub trzymamy się tej samej marki
jogurtów, pomimo ich wad i możliwości wymiany na inne.
Poza niską czasochłonnością, narzędzie jest przede wszystkim
darmowe. Dzięki niemu możemy uzyskać także precyzyjną próbę badawczą, oferowaną przez strony skierowane np. do konkretnej płci
(MenStream) czy też grupy zawodowej (E-Prawnik). Obie z nich są
częścią grupy Money.pl. Podnosi to co prawda koszt ekonomiczny,
ale znacznie obniża koszt czasowy, jak równie znacznie zwiększa
rzetelność i trafność doboru próby. Są ta dwa absolutnie kluczowe
kryteria przy ocenie efektywności badania, a ich wpływ na uzyskane
w ten sposób odpowiedzi jest nie do przecenienia.
Badanie DYI
Należy wreszcie wspomnieć o przystępności w analizie
– autorskie, samooraz prezentacji wyników. Jest to niejako konsekwencją formy
dzielne badanie
ankiety jako takiej. Oba te elementy warto natomiast brać pod
przeprowadzane
uwagę, decydując się na przeprowadzenie badania ankietowego.
w sieci
Należy traktować to jako czynnik przemawiający właśnie za wyborem tej metody.
Charakterystyczną cechą korzystania z ankiety w środowisku internetowym jest jej automatyzm. Oszczędza to najbardziej żmudnej i nieprzystępnej części dla badacza decydującego
się na tradycyjną, papierową formę – tzw. kodowania. Polega ono na przenoszeniu odpowiedzi na pytania do jednej, wspólnej bazy danych, aby je zagregować, czyli kolokwialnie mówiąc
„wrzucić do jednego worka”, bo tylko w takiej formie można je analizować. Kto kiedykolwiek
miał do czynienia z badaniem na wielkiej próbie, wie, jak wiele trudu może kosztować ten proces
ankieterów – śmiało można nazwać to „efektem manuskryptu”. W badaniach online można tego
zwyczajnie uniknąć.
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Jeżeli chodzi o wady, to na czoło wysuwa się właściwie jedna – aczkolwiek najczęściej przypisywana badaniom sondażowym
– ich powierzchowność. Nadmienić jednak należy, że jest to znaczące uchybienie raczej w przypadku klasycznych badań społecznych,
socjologicznych niż na przykład w badaniach rynku. Ankiety nie są
w stanie stymulować do dyskusji, pogłębiać, skłaniać do refleksji
bądź też do używania wyobraźni do opisania np. idealnego odbiorcy produktu. Ankieta raczej nie jest też w stanie uzyskać informacji
drażliwych, intymnych (chociaż czasem, wbrew pozorom, jej anonimowość pomaga), a zwłaszcza złożonych procesów świadomościowych, przydatnych do analizy socjologicznej. Wreszcie ankieta nie
daje możliwości pogłębienia, a więc dopytania za pomocą skonstruowanego na bieżąco (np. przez ankietera) pytania.
Podsumowując można przytoczyć słowa klasyka metodologii
badań społecznych, Earla Babbiego. Według niego, badania jakościowe najbardziej „nadają się do badania procesów społecznych dziejących się w czasie”, m.in. dlatego tak popularnym jej narzędziem jest
obserwacja, pozwalająca lepiej zrozumieć style życia, subkultury czy
małe społeczności1. Jednakże w przypadku zwykłych pytań o opinie,
postawy i oceny, badania metodą sondażową, za pomocą ankiety,
zdecydowanie może je zastąpić.

Zalety

Badanie fokusowe
– to inaczej moderowana dyskusja
na jakiś konkretny
temat prowadzona
przez zebraną w
jednym miejscu
grupę ludzi.
MojaSocjologia.pl

Wady

Prostota formy

Niemożność pogłębienia problemu

Łatwe dotarcie do respondentów

Powierzchowny, „ilościowy”
charakter

Przystępność w analizie

Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z respondentem

Wygoda w prezentacji wyników

Mowa ciała, gestykulacja wyłączone z analizy

Niski koszt

Nie każdy ma dostęp do Internetu, co może utrudnić
dostęp do konkretnych (np.
starszych) respondentów

Anonimowość – stymuluje do większej „otwartości” respondenta
Nie są czasochłonne
Automatyzm – brak potrzeby kodowania, samoczynna baza danych
Orientacja online

1

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 308-310.
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Jakie informacje mogą dostarczyć badania online?
Trudno udzielić wyczerpującej wszystkie przypadki odpowiedzi, jednakże generalnie rzecz biorąc,
dzięki badaniom można zdobyć niemal każdą informację przydatną przedsiębiorcy czy po prostu
dociekliwemu badaczowi. Na pewno badania online nie są w żadnym wypadku „ubogim krewnym”
prawdziwych badań, jak utrzymują niektórzy marketerzy. Już dawno przestały one być jedynie metodologiczną ciekawostką. Są obecnie znaczącym i samodzielnym segmentem analiz rynku i opinii,
czego dowodzi ich rosnący udział wśród produktów badawczych, na co wskazują liczne wewnętrzne
badania rynku projektów badawczych.
Najważniejszym założeniem jest poprawne skonstruowanie ankiety pod kątem metodologicznym – postawienie sobie celu i informacji, które chcemy zdobyć, następnie stworzenie
pytań otwartych, skali i innych „narzędzi”, które pozwolą nam takie informacje uzyskać, a w
końcowym etapie zebranie danych, ich analiza, aż wreszcie wykorzystanie w praktyce.
Istotną przewagą badań ankietowych online jest kompletność uzyskania danych. Komputerowy procesor nie przyjmie formularza, dopóki wszystkie obowiązkowe rubryki nie zostaną
wypełnione. Jest to trudniejsze do osiągnięcia w przypadku badań
tradycyjnych, z wykorzystaniem papierowych formularzy. Rozdając
dowolnej grupie respondentów wydrukowane wersje ankiety, którą
wypełniają oni później długopisem, zawsze znajdzie się część respondentów na tyle leniwa, że odda niemal pustą kartkę, a w najlepszym przypadku opuści kilka niewygodnych pytań, przekłamie
Ankieta
odpowiedzi, ignorując je albo postąpi niezgodnie z instrukcją (np.
– technika gromazaznaczy więcej odpowiedzi, niż powinna).
dzenia informacji
W badaniach online, jakie oferuje portal Interkatywnie.com, nie
polegająca na wyma takiej możliwości. Tworząc ankiety, sami zaznaczamy, które pola
są obowiązkowe i bez wypełnienia ich komputer nie przyjmie formupełnianiu najczęlarza. W rzeczywistości bardzo często badacze są zawiedzeni, kiedy
ściej samodzielnie
z pasją rozdają ankiety papierowe, a otrzymują niepełne, bądź niesaprzez badanego
tysfakcjonujące odpowiedzi. Ta wada jest wyeliminowana w badaspecjalnych kweniach online, operujących na zero-jedynkowym systemie formularza.
stionariuszy na
Poza tym, warto powołać się na dane czołowych zrzeszeń europejogół o wysokim
skich badaczy, które pokazują, że w krajach zachodnich już ponad
stopniu standary40% wszystkich badań opinii i konsumenckich przeprowadza się z
użyciem komputera, także m.in. metodą CATI (Computer-assisted Tezacji; T. Pilch
lephone Interviewing). Polsce wciąż jednak daleko do tego stanu.
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Podstawowe błędy
podczas tworzenia ankiety
Podwójne pytanie
To nagminny i bardzo rażący błąd, który w zasadzie uniemożliwia odpowiedź, a kiedy ankieta
zostaje już opublikowana, zazwyczaj nie da się go już skorygować. Tak więc bardzo ważne jest,
by unikać takiej sytuacji już na etapie konstruowania kwestionariusza.
Błąd ten polega na użyciu dwóch partykuł pytających w jednym pytaniu, podczas gdy
odpowiedzi pasują tylko do jednej z nich (np. „Czy i kiedy oglądasz telewizję?”, „Jak bardzo lubisz
grać w kręgle i czy zdarzyło Ci się grać w ciągu ostatniego miesiąca?). Oczywiście, po dłuższym
namyśle można wymyślić sensowny zestaw odpowiedzi na takie pytanie, jednakże na pewno
kosztem ich przejrzystości i zrozumiałości, tworząc zawiłości i ryzykując zniechęcenie respondentów. Tak więc dokładne rozdzielanie pytań na zasadzie: jedno pytanie–jeden problem – jest
zdecydowanie „dobrą praktyką badawczą” i warto o niej pamiętać.

Czy i kiedy oglądasz telewizję?
• Tak
• Nie

Niewyczerpująca kafeteria
Kafeteria to zestaw odpowiedzi. Reguły logiki nakazują, by wyczerpywała ona wszystkie możliwości. Z punktu widzenia osoby pożądającej informacji jest to zdecydowanie najważniejsze. Musimy
dać możliwość wyboru wszystkich, a nie tylko niektórych opcji, które wydają się dla nas istotne. Jest
to dość trudne zadanie. Jednym z wyjść z tej sytuacji jest zastosowanie odpowiedzi „inne – jakie?”.
Należy jednak pamiętać, iż badani raczej niechętnie rozwijają w nich myśl, choć jest to swego rodzaju wyjście awaryjne - koło ratunkowe, kiedy już nic więcej nie przychodzi nam do głowy.
Zastosowanie tej formuły nie zwalania od wyczerpującego rozważenia wszystkich potencjalnych odpowiedzi. Taka możliwość sprawi, że pytanie stanie się „półtotwarte”. Oznacza
to, że nie będzie ono posiadało „zamkniętej” listy odpowiedzi, a da – przynajmniej w założeniu,
nieskończoną ich liczbę, dlatego że respondent ma wtedy zupełną swobodę wpisania tego, co
tylko przyjdzie mu do głowy.
W badawczej rzeczywistości praktycznie nie sposób wyczerpać wszystkich możliwości w kafeterii. Nawet najbardziej wytrawny ankieter czy analityk może po prostu coś przeoczyć. Praca z drugą
osobą potrafi doskonale dopełnić listę odpowiedzi, jednakże założenie, że wpadniemy na wszystko, co
tylko można napisać – zwłaszcza w kwestiach newralgicznych – np. ocena produktu itd., musi być
błędne. W tym przypadku musimy pozostawić respondentom „wolną przestrzeń”.
Nie należy jednak popadać w przesadę. Nie zawsze stworzenie wyczerpującej kafeterii
jest aż tak problematyczne. Wręcz przeciwnie, stanowi dobrą praktykę badawczą i warto korzystać z tej rady, oczywiście tam, gdzie się da. Płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie,
status na rynku pracy - te podstawowe dane pozwolą na doskonałą segmentację i profilowanie
produktu, ale wymagają precyzji i wyczerpania wszystkich możliwości w rozłączny sposób (odpowiedzi nie powinny na siebie „zachodzić”). Dlatego przed udostępnieniem ankiety lub wykupieniem emisji dokładnie rozważmy, czy wszystkie możliwości zostały wyczerpane.
W przypadku takich kryteriów jak wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania
wcale nie powinniśmy ograniczać się do 2-3 prostych wyborów, a resztę wrzucać do

9

Badaj interaktywnie

Badania ankietowe - wprowadzenie

worka „pozostałe” lub „inne”. Nieszablonowe i szczegółowe posortowanie tych błahych
z pozoru spraw może dostarczyć niezwykle interesujących danych, które zaskoczą niejednego analityka. Należy jednak dać im szansę się „ujawnić”. Aby tak się stało, trzeba
rozsądnie utworzyć przedziały (np. wiekowe 0-20, 21-40, 41-60 daje znacznie mniejsze
możliwości niż 0-15, 16-19, 20-24, 25-28, 29-36, 37-48, 49-60, 61-75, 76 i więcej).
Drugi, bardziej szczegółowy podział, o wiele dokładniej imituje „cykl życia”, uwzględniając m.in. okresy edukacyjne oraz zwyczajowy wiek wchodzenia na rynek pracy, jednocześnie nie lekceważąc „starszych”, obszernych grup wiekowych. W dobie globalizacji seniorzy
bardzo chętnie korzystają z innowacyjnych usług, chcąc nadążyć za wnukami, więc dajmy
im szansę, przygotowując odpowiedni przedział wiekowy, ich także pytając no. o używanie Internetu mobilnego. Każdy potencjalny klient z każdej grupy wiekowej jest przecież
na wagę złota. Kiedy kierujemy badanie do czytelników męskiego serwisu (MenStream)
nie pomijamy pytania o płeć, podobnie na (iWoman). Umieszczenie takiego pytania nic nie
kosztuje, a może być źródłem interesujących danych. Poza tym chyba nikt nie lubi czuć się
pomijany, lekceważony, a na pewno nie wrzucony do jednego worka z innymi. Przecież każdy
jest inny.
Podsumowując tę najbardziej obszerną i kluczową zasadę – z jednej strony warto pamiętać o
maksymalnie szczegółowym „nasyceniu” listy odpowiedzi, z drugiej nie wolno lekceważyć odrębnych
zdań respondentów i dać im szansę, „otwierając” pytanie poprzez dodanie opcji „inne – jakie……?”,
oczywiście zachowując przy tym zdrowy rozsądek.

Dokąd lubi Pan/i jeździć na wakcje?
• W góry
• Za granicę
• Na wieś
W powyższym przypadku odpowiedzi nie wyczerpują wszystkich możliwości – dajemy respondentowi bardzo mierny wybór. Ktoś może lubić morze. Brak też odpowiedzi „inne”, która uratowałaby sytuację

Rozdzielność przedziałów
Klasyczny błąd. Zachodzi wtedy, gdy jedna wartość odpowiedzi znajduje się w dwóch różnych
miejscach. Przykład:

Ile masz lat?
• 0-20
• 20-40
• 40-60
Którą z odpowiedzi ma zaznaczyć osoba 20-, bądź 40-letnia? Może to diametralnie zmienić sposób późniejszej kategoryzacji. Należy pamiętać o tej rozdzielności, także w przypadku samych odpowiedzi („Jaką
pogodę lubisz?” 1 – słoneczną, 2 – deszczową, 3 – wietrzną, 4 – deszczowo-słoneczną). Pierwsza i czwarta
odpowiedź częściowo się pokrywają, „zachodzą na siebie”.
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Odpowiedź typu „nie mam zdania”
Należy pamiętać, że pomimo szczerych chęci respondenci mogą nie mieć wyrobionego zdania na każdy z postawionych problemów. Warto to uszanować i dać im do tego prawo, zamieszczając taką „neutralną” opcję – „nie mam zdania” lub „nie wiem” w kafeterii. To pierwsza rzecz, na którą patrzą zawodowcy oceniając poprawność ankiety. W systemie ankiet na portalu Interkaktywnie.com można ją dodać
w bardzo prosty sposób – poprzez zaznaczenie kratki „Neutralna ocena” (w przypadku pytań-skal).

Niekonsekwencja w adresowaniu
Polega na zróżnicowanej formie odnoszenia się do wypełniającego ankietę. Jeżeli zaczynamy od „Pan/
Pani/Państwo” – trzymamy się tej formalnej wersji i nie zmieniamy na „Co Cię interesuje?” - ani na odwrót. Wprowadza to zamęt i jest jednym z podstawowych błędów. Tego rodzaju uchybienia, choć wydają
się nie mieć związku z celem badania, to jednak rzutują na ogólny wizerunek badacza, jego przygotowanie i dbałość o szczegóły, co może mieć wydatny wpływ na motywację do dalszego udziału w ankiecie.
Oczywiście, wybór należy do nas, ale warto tę kwestię wziąć pod uwagę, zanim jeszcze
zaczniemy tworzyć pytania. Jeżeli szukamy odpowiedzi u osób szacownych, np. profesorów
szkół wyższych, wypada zastosować oficjalną formę, jeżeli natomiast kierujemy pytanie do młodzieży, raczej nieoficjalną. Bezpieczniejsza jest zawsze wersja formalna, ale nie ma na to reguły
– nie warto przecież popadać w przesadę.

Wymaganie zbyt dużej wiedzy
Nie można zakładać zbyt dużej wiedzy respondenta na każdy temat. Nikt nie wie wszystkiego i czasem warto
zastanowić się nad zamieszczaniem zbyt skomplikowanych, trudnych, bardzo refleksyjnych pytań. Są one
przywidziane raczej dla badań jakościowych, wymagających bezpośredniego kontaktu z respondentem,
dlatego wskazany jest umiar w kwestii dobierania problemów. Warto zaufać intuicji, a w przypadku wątpliwości
zajrzeć np. do książki Wojciecha Sitka „Między rynkiem a civil society: konteksty badań socjologicznych”, na
strony 121-141. Dokładne parametry książki można sprawdzić w polecanej literaturze. Zwracamy uwagę, że
nikt nie jest omnibusem i respondenci czasem zaznaczają odpowiedzi „na siłę”, nie mając bladego pojęcia o
temacie, na który się wypowiadają. Może to prowadzić do niemiarodajnych wyników badań.
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Czy pozycja zamieszczona w Dz. U.
nr 94 poz 203 spełnia wymogi
konstytucyjności?
• Tak
• Nie

Brak precyzji
To jedna z kluczowych zasad. Pytanie powinno być sformułowane maksymalnie prosto i zrozumiale dla każdego. Zbyt zawiłe sformułowania nie tylko mogą wpłynąć na rzetelność wyników,
ale i zniechęcić do dalszego wypełniania kwestionariusza. Zamiast konstruować przesadnie
szczegółowe pytania, warto rozbić je czasem na 2-3 mniej szczegółowe, ale bardziej precyzyjne
i przejrzyste.

Obiektywizm
To również szalenie istotne. Nie można niczego sugerować respondentowi ani w pytaniu, ani w
odpowiedziach. Sformułowanie „Dlaczego polski rząd jest zły?” jest karygodne – należy raczej
sformułować pytanie o jakość rządu w następujący sposób: „Jak ocenia Pan/i polski rząd”, formułując równoważne odpowiedzi – tj. bardzo dobrze, dobrze, trudno powiedzieć, źle, bardzo
źle. Dysproporcja w kafeterii może prowadzić do niewymiernych, przekłamanych lub po prostu
nieprawdziwych wyników badań.

Czemu rząd jest zły?
• Nie potrafią rządzić
• Nie znają się na rzeczy
• Zawsze tak było, jest i będzi
• Nie jest tak źle
Wyraźnie stronnicze pytanie
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Ułożenie kwestionariusza ankiety z pozoru wydaje się zadaniem prostym. Po zagłębieniu się
bardziej w metodologię, okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe, jak wygląda na pierwszy
rzut oka. Nie znaczy to wcale, że nie da się tego dobrze zrobić. Należy sobie tylko uzmysłowić,
że nawet na pozór nieistotne kwestie, jak chociażby kolejność pytań, mają duże znaczenie dla
efektu końcowego badania czyli wyników.

Tytuł ankiety
Tytuł ankiety powinien nawiązywać do tematyki badania, wskazując respondentowi, jakiego obszaru jego życia będą dotyczyć pytania. Odpowiednie zatytułowanie ankiety pozwoli na:
1. P
 rzyciągniecie uwagi potencjalnych respondentów oraz zainteresowanie ich, co będzie zachętą do wzięcia udziału w badaniu.
2. Z
 orientowanie się w tematyce ankiety, co pozwoli na to, że zarówno respondent jak i my zaoszczędzimy czas.

Należy mieć na uwadze, że tytuł nie powinien być zbyt długi, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że „odstraszy” to potencjalnych respondentów. Zamiast nadawać
ankiecie wyszukany, długi tytuł, nazwijmy ją prosto i zrozumiale.

Przykład: Zamiast „ Formy spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku produkcyjnym 25-60
lat w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców” nazwijmy ankietę po prostu „Czas wolny w
małych miejscowościach”

Opis badania (wprowadzenie)
Powszechnie przyjmuje się, że kwestionariusz ankiety powinien zaczynać się wstępem- swoistym zwrotem do badanych, w którym autor zawiera podstawowe informacje, czyli:
• Kto przeprowadza ankietę (np. imię i nazwisko autora ankiety, adres siedziby firmy itp.)
• W jakim celu przeprowadzane jest badanie
• O czym jest ankieta
• Zachęcenie do wzięcia udziału w badaniu, prośba o uczestnictwo
• Zapewnienie o poufności i anonimowości badania i respondenta (oba te elementy są kluczowe
z punktu widzenia etyki badań)

Metryczka
W badaniach „klasycznych” przeprowadzanych twarzą w twarz z respondentem, zazwyczaj pytania metryczkowe, czyli pytania o zmienne niezależne (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania)
zamieszcza się na końcu kwestionariusza ankiety, po „części właściwej” badania. W przypadku
ankiety online należy jednak mieć na uwadze specyfikę badań przeprowadzanych przez internet,
kiedy to respondent mniej zaangażowany w sytuację badania (powodowane jest to tym, że w
kontakcie badacz-badany pośredniczy ekran monitora), częściej niż przy kontakcie typu face to
face, ma tendencję do przerwania udziału w badaniu. Dobrym pomysłem wydaje się więc być
zamieszczenie metryczki na początku badania (po wstępie).
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Respondent udzieli odpowiedzi na pytania metryczkowe. W trakcie części właściwej
nawet jeśli po udzieleniu kilku odpowiedzi się rozmyśli i zrezygnuje z dokończenia
ankiety, to już te kilka odpowiedzi będziemy mogli przeanalizować.

Kolejność pytań
W celu znalezienia odpowiedniego miejsca dla każdego pytania w kwestionariuszu dobrym pomysłem jest podzielenie pytań na bloki tematyczne:
1. Od ogółu do szczegółu
2. Od łatwego do trudnego
3. Od niedrażliwego do drażliwego
4. Od faktów do opinii 2
Takie ułożenie pytań pozwoli na zwiększenie ilości uzyskanych odpowiedzi oraz może wpłynąć
na to, czy zniechęcimy respondenta do odpowiedzi na kolejne pytania, czy też nie.

Długość ankiety
Nie można zapominać o tym, że ankieta nie może być zbyt długa. Za bardzo rozbudowany kwestionariusz zniechęci respondenta do udziału w ankiecie bądź też doprowadzi do tego, że przerwie on swój udział w trakcie udzielania odpowiedzi. Nie są to sytuacje pożądane, dlatego ograniczmy nasz kwestionariusz do „niezbędnego minimum”.
Przy określaniu długości ankiety powinno się brać pod uwagę ilość CZASU potrzebnego
na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania, a NIE ich ILOŚĆ. Niektórzy znawcy tematu próbują dokładnie określać optymalny czas trwania ankiety, który podobno wynosić ma średnio 3
minuty (źródło: http://www.b2cmanager.com/blog/jak-nie-odstraszyc-klientow-ankieta-emailowa/). Inne poglądy dopuszczają nawet 15 minut (http://onlineresearch.pl/2009/12/kolejne-dobre-rady-tym-razem-o-tym-jak-zadawac-pytania-w-ankietach-internetowych/) Wydaje się jednak,
że nie jest istotne odmierzanie potencjalnego czasu wypełniania kwestionariusza z zegarkiem
w ręku, ale kierowanie się zdrowym rozsądkiem. Pomocna, a właściwie dominująca powinna być
tu zasada: „Zadawaj tylko takie pytania, które są niezbędne do uzyskania informacji na interesujący Cię temat”.

Dobór próby

Dobór próby jest to proces obejmujący zdefiniowanie badanej zbiorowości, określenie
operatu losowania, ustalenie liczebności próby, wybór metody doboru próby oraz pobranie próby z określonego planu4.
Przeprowadzenie doboru próby ma na celu wybranie z całej zbiorowości jedynie pewnej jej reprezentacji. Ma to na celu ułatwienie, czy nawet umożliwienie przeprowadzenia badania, po-

2

	Opracowanie własne na podstawie http://e-pedagogiczna.edu.pl/upload/file/dzialalnoscedu/ANKIETA-szkolenie_dla_student_363w.pdf
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nieważ często zbiorowości są na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie przebadać wszystkich
jednostek wchodzących w ich skład.
Wyboru takiej podgrupy- tzw. próby, dokonuje się na podstawie określonych zasad, różnych w zależności od tego, na jaki dobór próby się zdecydujemy. Wyróżnia się dwa rodzaje metod doboru próby:
Reprezentatywny (probabilistyczny), też: losowy
Dobór ten polega na wybraniu z danej zbiorowości próby, która będzie spełniała warunki reprezentatywności. Próba jest reprezentatywna dla populacji, z której została wybrana, jeśli zagregowane
cechy tej próby ściśle odzwierciedlają te same zagregowane cechy populacji. Reprezentatywność
ogranicza się do tych cech, które są związane z głównymi celami badań3. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej można uogólnić na całą zbiorowość.
Przykład:
Jeśli chcemy zbadać czas wolny młodzieży w Polsce, musielibyśmy np. wziąć pod uwagę liczbę młodzieży, strukturę wiekową, rodzaj miejsca zamieszkania, płeć itp. Jeśli okazałoby się, że
w zbiorowości tej 60% stanowi młodzież mieszkająca na wsi, w próbie również musielibyśmy
uwzględnić taką ilość nastolatków mieszkających na wsi.
Niereprezentatywny (nieprobabilistyczny)
Próba nie posiada cech reprezentatywności. Ze względu na brak losowości podczas dokonywania doboru próby, należy zdawać sobie sprawę z tego, że wyniki nie będą dotyczyły całej
zbiorowości, będą „zachwiane”.
D. Batorski, M. Olcoń i J. Zając podają 3 rodzaje internetowego doboru próby 4:
1. Losowy (opisany wyżej)
2. Ochotniczy
Tutaj jako przykład autorzy podają ogłoszenie badań w grupach dyskusyjnych na portalach społecznościowych oraz na stronach poświęconych badaniom.
Rekrutacja badanych spoza internetu
Przy przeprowadzaniu badań w internecie należy pamiętać o tym, że w ankiecie wezmą udział tylko osoby, które mają dostęp do internetu. Z tego założenia wynikają ograniczenia dla reprezentatywnego doboru próby. W tym przypadku o reprezentatywności można mówić tylko w przypadku,
gdy cała interesująca nas zbiorowość ma dostęp do internetu.
Przykład:
Można przeprowadzić w internecie reprezentatywny dobór próby dla graczy gier online. Jednak
przy zbiorowości młodzieży mieszkającej w Polsce reprezentatywność będzie zachwiana właśnie przez to, że nie każdy nastolatek ma dostęp do internetu.
Wydaje się, że najprostszym sposobem będzie przeprowadzenie badań przy wykorzystaniu ochotniczego doboru, choć chcąc uzyskać bardziej rzetelne i trafne wyniki, powinniśmy się
pokusić o dobór losowy, pamiętając jednak o tym, że badanie takie nie uwzględni osób, które nie
posiadają dostępu do sieci.

Jak pozyskać respondentów?
Tematyka badania bezpośrednio dotyczy respondenta
Warunkiem koniecznym badań jest przeprowadzenie ich wśród osób, których bezpośrednio dotyczy

3
4
4

E. Babbie, op. cit., s. 215
http://bbm.com.pl/metodologia-badawcza/metody-doboru-proby-badawczej.html.
http://sna.pl/dbatorski/Warsztat-metodologia.pdf
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kwestia poruszana w ankiecie. Jest to też dobry sposób na rzetelne i trafne wyniki. Respondent w takim przypadku chętniej odpowiada na pytania, ponieważ dotyczy go tematyka, ma dodatkowo nadzieję, że jego odpowiedzi wywrą wpływ na rzeczywistość („dzięki temu może coś się zmieni”). Co więcej,
jak zauważa Antoni Sułek „poznawczy koszt mówienia prawdy jest niski- odpowiedzi prawdziwych
nie trzeba wymyślać” 5 . Oczywiste jest, że łatwiej jest udzielać odpowiedzi na temat, na który ma się
jakąkolwiek wiedzę czy opinię. Wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że respondent udzieli rzetelnych odpowiedzi. Kiedy natomiast zapytać go o kwestię, o której nie ma wyrobionego zdania albo najzwyczajniej nic o niej nie wie- nie udzieli odpowiedzi lub ewentualnie zaznaczy jakąkolwiek odpowiedź,
żeby tylko już zakończyć niewygodną dla niego sytuację.
Kogo chcemy badać?
Kiedy specyfika tematu zawęża rzeczywistość społeczną do jednego, ograniczonego obszaru,
trzeba zadać sobie pytanie: kogo chcemy badać. Przykładowo: jeśli chcemy zbadać osoby aktywne sportowo, to musimy określić, co jest tego kryterium oraz znaleźć kanały dotarcia do tej
grupy.

W takiej sytuacji, podczas przeprowadzania ankiety internetowej dobrym rozwiązaniem wydaje się być umieszczenie linku do ankiety na stronie tematycznie związanej
z badaniem albo na forum, którego użytkownicy zajmują się daną dziedziną.

Mniejszych problemów nastręczać będzie przebadanie populacji, która nie musi spełniać określonych cech. W takim przypadku można przeprowadzić ankietę teoretycznie z każdym, kto wyrazi taką chęć. Pojawia się tu kwestia tego, jak autor zdefiniuje populację generalną- czy będzie
to ogół dorosłych Polaków czy na przykład sportowcy amatorzy itp.

Pytania filtrujące
Pytania te pozwalają selekcjonować osoby, którym chcemy zadać konkretne pytania. Np. kiedy
badamy dorosłych Polaków pod kątem tego, czy uprawiają sporty i interesuje nas, jakie sporty
uprawiają. To ostatnie pytanie zadajemy oczywiście tylko tym, którzy deklarują jakąś aktywność
fizyczną.
Wykonanie tego zadania polega na tym, że przed zadaniem bloku pytań, które dotyczą poszczególnej kategorii osób, zadaje się pytanie „sprawdzające”. Odwołując się do przytoczonego
wcześniej przykładu o rodzajach aktywności sportowej, pytanie filtrujące wyglądałoby przykładowo:

Czy uprawia Pan(i) sport?
• Tak
• Nie
Dopiero osoby, które odpowiedziałyby twierdząco na tak zadane pytanie, udzielałyby odpowiedzi na kwestie dotyczące już konkretnych rodzajów aktywności fizycznej. Pozostaje też
kwestia tego, czy całe badanie opierałoby się na odpowiedziach osób, które jakiś sport faktycznie uprawiają. Jeśli poszczególne pytania dotyczyłyby innych kwestii, na przykład opinii na jakiś

5

A. Sułek, Sondaż polski, Warszawa 1999, s. 148.
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temat albo innych elementów zdrowego stylu życia, należałoby zastosować regułę przejścia.
Mianowicie: osoby, które nie uprawiają sportu pominęłyby blok pytań dotyczących zagadnień o
rodzajach aktywności, a przeszłyby do pytań kolejnych. Przykładowo:

Dla celów tego przykładu przyjmiemy, że tylko osoby, które uprawiają sport, mają odpowiedzieć na pytanie dotyczące poszczególnych form aktywności (ponieważ np. interesuje nas częstotliwość wykonywania tych czynności tylko przez osoby uprawiające sport). Przy takim założeniu,
po dodaniu konkretnego pytania należy ustalić przy nim warunek wyświetlania- tj. wyświetli się ono
tylko dla tych osób, które na poprzednie pytanie udzieliły odpowiedzi twierdzącej.
Przytoczony wyżej przykład jest dość banalny, jednak przy przeprowadzaniu już rzeczywistych badań zastosowanie pytania filtrującego i reguły przejścia pozwoli nam na zebranie tylko
interesujących nas informacji, zapobiegając sytuacjom, w których osoby, które nie są zaangażowane w tematykę, odpowiedzą na pytanie „byle tylko coś napisać”.

Efekt ankieterski
Podczas przeprowadzania ankiety nawet wygląd ankietera może mieć wpływ na odpowiedzi
respondenta. Sama obecność badacza i sytuacja badawcza może zmieniać odpowiedzi. Kiedy respondent postrzega ankietera jako osobę atrakcyjną, próbuje odpowiadać tak, żeby wypaść w jego oczach jak najlepiej. Efekt ten należy minimalizować poprzez odpowiednią aranżację, sposób zadawania pytań, zachowania (w tym również sygnały niewerbalne) itp. 6 Jedną
z zalet ankiety internetowej jest właśnie to, że pozwala wyeliminować ten efekt. Należy tutaj
zwrócić jednak również uwagę na wadę takiej sytuacji, ponieważ prowadząc badania online,
pozbawiamy się tym samym możliwości kontrolowania respondenta przy wypełnianiu ankiety. Nie jesteśmy w stanie np. dopytać osoby biorącej udział w badaniu, co konkretnie miała

6

Ibidem, s. 147.
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na myśli, udzielając danej odpowiedzi ani nie możemy poprosić o uzupełnienie ewentualnych
braków odpowiedzi.

Wpływ społeczny w Internecie
Nawet podczas wypełniania ankiety przed komputerem, respondenci pozostają pod wpływem
społeczeństwa. Jak pisze Antoni Sułek, przed zakomunikowaniem odpowiedzi badaczowi, badany może ją zredagować; tu jest miejsce na różne wpływy społeczne i sytuacyjne, np. konformizm wobec wzorców kulturowych. 7 W przypadku przeprowadzania ankiety online, należy
zdawać sobie sprawę z tego, że komunikacja internetowa jest zapośredniczona przez język i
zawarte w nim wzory kulturowe.

Pytania zamknięte
Układanie pytań
Zasada 1. Zadawać tylko potrzebne pytania
Co najważniejsze, a zarazem najbardziej oczywiste, przy konstruowaniu ankiety należy pamiętać o tym, aby zadawać takie pytania, które pozwolą uzyskać odpowiedź na interesujące nas
kwestie. Dlatego na początku dobrze jest się zastanowić, jak ułożyć kwestionariusz w taki sposób, aby satysfakcjonująco wyczerpać temat badania.
Zasada 2. Dotarcie do „odpowiednich” respondentów
Nie można zapominać, że respondent nie ma wyrobionego zdania czy opinii na każdy temat.
Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że jeśli nie dobierze się odpowiedniej grupy respondentów, wyniki takiej ankiety nic nie wniosą. Nawet jeśli pytamy ludzi o ich opinie, do których nie
potrzebna jest teoretycznie żadna wiedza, i tak nie zapewnia to satysfakcjonujących odpowiedzi. Kiedy już rozwiążemy powyższe problemy, możemy przejść do formułowania pytań.
Zasada 3. Unikać pytań sugerujących
Najważniejsze w tej kwestii jest unikanie pytań SUGERUJĄCYCH. Takie sformułowania są dobre,
kiedy chcemy, aby wyniki badań utwierdziły nas w przekonaniu o tym, jaka jest rzeczywistość,
a nie pokazały jak faktycznie jest. Wydaje się więc, że jeśli już ktoś decyduje się na przeprowadzenie badania, to chciałby uzyskać wiedzę obiektywną, dającą podstawy do jej praktycznego
zastosowania (np. usprawnienia komunikacji marketingowej, poprawienia jakości produktu itp.)
Aby zatem uzyskać obiektywne wyniki, należy unikać zadawania pytań sugerujących. Są
one tak sformułowane, iż mniej lub bardziej bezpośrednio wskazują, która odpowiedź lub odpowiedzi są najbardziej preferowane i oczekiwane. Posługując się przykładem, można to zobrazować w następujący sposób:
Pytanie 1: Dlaczego warto uprawiać sport?
Pytanie 2: Czy Pan(i) zdaniem warto uprawiać sport czy raczej nie warto?
Pytanie 1 jest sugerujące, ponieważ nasuwa respondentowi odpowiedź, że warto uprawiać
sport, kwestią jest tylko uzasadnienie tego twierdzenia. Natomiast pytanie 2 jest już bardziej
obiektywne. Przykład ten jest oczywiście błahy, nie ulega jednak wątpliwości, że przy znaczących
dla wniosków pytaniach, użycie odpowiednich słów może zniwelować nieodpowiedni wpływ na
odpowiedzi respondenta, dzięki czemu jego wypowiedzi będą bardziej rzetelne i trafne. Z związku
z tym przy każdym pytaniu musimy zwracać uwagę na sposób jego sformułowania.
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Sugestywność odpowiedzi a ułożenie kafeterii
Na sugestywność ma też wpływ kafeteria odpowiedzi. Trzeba pamiętać, że zgodnie z wymogami logicznymi, powinna być ona zupełna i wyczerpująca. Kiedy te przesłanki nie zostaną spełnione, równowaga odpowiedzi zostanie zachwiana. Bardzo często jest w badaniach stosowana
5-stopniowa skala odpowiedzi, określana jako skala Likerta. Dla pokazania, na czym ona polega
posłużmy się poniższym przykładem:

Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem,
że sport poprawia samopoczucie?
• Zdecydowanie tak
• Raczej tak
• Ani tak, ani nie
• Raczej nie
• Zdecydowanie nie
W tego rodzaju skali odpowiedzi zamieszcza się również odpowiedź neutralną, dlatego opcja
taka została przewidziana w serwisie Interaktywnie.com

To jest modelowy przykład, jak POWINNA wyglądać kafeteria dla tak postawionego pytania.
Natomiast można sprawić (nawet nieumyślnie), że kafeteria stanie się sugerująca dla respondenta. Przykładowo:
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Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem,
że pogoda ma wpływ na samopoczucie?
• Jestem przekonany, że pogoda ma
ogromny wpływ na samopoczucie
• Pogoda czasem może mieć wpływ na
samopoczucie, to pewne
• Nie jestem o tym do końca przekonany,
ale coś w tym może być
• Wydaje mi się, że pogoda nie wywiera
większego wpływu na samopoczucie
Podana wyżej kafeteria, to przykład, jak NIE MOGĄ wyglądać propozycje odpowiedzi. Dlaczego?
Zapewne jest to oczywiste, jednak wyróżnijmy tutaj najważniejsze kwestie dla utrwalenia:
Po pierwsze: Większość odpowiedzi (3 na 4) zawiera odpowiedź twierdzącą. Tylko jedna z odpowiedzi zawiera zaprzeczenie pytania, co więcej nie odpowiada ona nawet stwierdzeniu „zdecydowanie nie”, a raczej zaledwie formule „raczej nie”. Przy takim braku równowagi jest pewne
w 100%, że zdecydowana większość respondentów opowie się za tym, iż pogoda ma wpływ na
samopoczucie, nawet jeśli nie są o tym do końca przekonani (tu zwłaszcza wywarty zostanie
wpływ na osoby, które w ogóle nie mają wyrobionej opinii na ten temat, a więc zastanawiają się
nad tym dopiero przy odpowiadaniu na tak sformułowane pytanie).
Po drugie: w tej kafeterii nie zawarto odpowiedzi „Nie wiem” albo „Nie mam zdania”. Taki zabieg również manipuluje odpowiedziami respondentów. Kiedy faktycznie nie mają zdania (takie sytuacje się zdarzają), zostają zmuszeni przez autora badania do wyboru odpowiedzi, która
nie ma przełożenia na rzeczywistość. Oczywiście każda sytuacja ma swoje dobre i złe strony.
Kiedy zamieścimy odpowiedź „Nie wiem”, uzyskamy wyniki zgodne z rzeczywistością, a obraz
nie zostanie zachwiany przez przymuszenie respondenta do wyboru innej opcji, niezgodnej z
rzeczywistością. Z kolei takie rozwiązanie powoduje też, że w efekcie uzyskamy więcej braków
odpowiedzi.

Kolejność odpowiedzi w kafeterii
Przy układaniu pytań z kafeterią odpowiedzi należy również zdawać sobie sprawę z tego, że
nawet kolejność opcji odpowiedzi ma wpływ na wybór respondentów. Wytłumaczenie tej sytuacji znajdziemy na obszarze psychologii społecznej, która mówi o dwóch zjawiskach: efekcie
pierwszeństwa i efekcie świeżości.
Efekt pierwszeństwa polega na tym, że pierwsze odpowiedzi tworzą poznawczy układ
odniesienia, który kieruje interpretacją następnych.8 Co więcej, pierwszą pozycję z listy najlepiej
zapamiętujemy.
Z kolei efekt świeżości polega na tym, że ostatnie odpowiedzi, ze względu na mechanizm
zapamiętywania są najpowszechniej obecne w umyśle respondenta 9. Wydaje nam się, że dobrym sposobem na eliminację tych efektów, które wpływają na to, że najczęściej wybierane są
odpowiedzi pierwsze lub ostatnie, jest umieszczenie odpowiedzi najbardziej prawdopodobnych
czy popularnych w środku kafeterii. Z kolei jeśli mamy uzasadnione przypuszczenia, że pewne odpowiedzi będą cieszyły się mniejszą popularnością, umiejscowimy je na pierwszym i na
ostatnim miejscu. Przykładem zastosowania może być poniższe pytanie:

8 Ibidem, s. 163.
9 Ibidem.
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Ten przykład powstał w oparciu o bardzo uproszczone założenia, jednak popularne. Jakby nie
było, oglądanie telewizji cieszy się większym zainteresowaniem niż praca w ogrodzie czy chodzenie do teatru. Taki zabieg pozwala na zminimalizowanie wpływu opisanych wyżej efektów
psychologicznych.
Warto też poprosić respondentów, aby najpierw zapoznali się z całą listą odpowiedzi a dopiero później wybrali taką, która odzwierciedla ich zdanie. Taki zabieg powinien pomóc uzyskać
rzetelne odpowiedzi. Należy także pamiętać, że lista w kafeterii nie powinna być zbyt długa,
gdyż każdy ma ograniczone możliwości zapamiętywania. W przypadku zbyt długiej listy pewne
jest, że oddziaływanie wyżej opisanych efektów na wypowiedzi respondentów będzie większe.

Pytania otwarte
Czym są pytania otwarte
Pytania otwarte to takie pytania, w których nie mamy gotowej listy odpowiedzi. Stosuje się je
dla poszerzenia wiedzy na badany temat. Przy stosowaniu tej formy pytania dajemy szansę respondentowi, aby swobodnie się wypowiedział i nie był ograniczony do wyboru miedzy odpowiedziami, które wybrał badacz. Ten sposób jest dobry, kiedy nie da się ułożyć zamkniętej kafeterii,
ponieważ odpowiedzi jest zbyt dużo albo nie da się ich ułożyć w jeden spójny zbiór.
Wady
Trzeba pamiętać, że w badaniach, dla których stosuje się metodę ankiety, rzadko korzysta się z
pytań otwartych, co nie oznacza jednak całkowitej rezygnacji z tego typu rozwiązania. Należy
mimo to zdawać sobie sprawę z tego, że procent odpowiedzi na otwarte pytania jest zazwyczaj niższy w porównaniu z pytaniami zamkniętymi. Dlaczego? Ponieważ wymaga to od respondenta dodatkowego wysiłku, ma on zatem skłonność do pomijania takich pytań otwartych lub
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udzielania krótkiej, niewiele mówiącej odpowiedzi. Jeśli więc nie jest on osobiście zaangażowany w wypełnienie ankiety i dąży do jak najszybszego wypełnienia całego kwestionariusza, jego
własne odpowiedzi mogą nie być zbyt wyczerpujące ani satysfakcjonujące dla badacza.
Zalety
Te wady nie powinny jednak przesłaniać zalet pytań otwartych, ponieważ, jak już wcześniej
wspomniano, pozwalają one uzyskać od respondenta swobodną wypowiedź i to dotyczącą takich obszarów tematycznych, których badacz mógł nie brać nawet pod uwagę. Każda kafeteria,
nawet najbardziej poprawna z punktu widzenia logiki, narzuca respondentowi pewien schemat
odpowiedzi. Można tego uniknąć właśnie poprzez stosowanie pytań otwartych.

Za pomocą serwisu Interaktywnie.com można z łatwością ułożyć pytanie otwarte wybierając odpowiednią opcję przy tworzeniu nowego pytania. System automatycznie
wygeneruje miejsce na odpowiedź respondenta.

Pytania półotwarte
Dobrym sposobem na połączenie zalet pytań zamkniętych i otwartych oraz wyeliminowanie
ograniczeń każdego z tych rodzajów pytań, jest zadanie pytania półotwartego. Kafeteria odpowiedzi jest w zasadzie skonstruowana tak, jak w przypadku pytania zamkniętego, jednak
zawiera dodatkowy element, mianowicie jako ostatnią w kafeterii zamieszcza się odpowiedź
„Inne, jakie?”. Jeśli respondent nie znajdzie w kafeterii odpowiedzi, którą chciałby udzielić, może
dopisać swoją własną.

Należy pamiętać, że to rozwiązanie również trzeba stosować ostrożnie. Kategoria
„Inne” nie może zwalniać badacza przed namysłem, jakie warianty umieścić w kafeterii.

Na przykładzie (omawianym już wcześniej) pytanie półotwarte będzie wyglądało tak:

Z jakich form aktywności korzysta
Pan(i) w swoim wolnym czasie?
• Chodzę do teatru
Czytam książki
Oglądam telewizję
Chodzę do kina
Zajmuję się pracami ogrodowymi
Inne, jakie?
W celu utworzenia takiego pytania wprowadzamy wszystkie przewidziane przez nas możliwości
odpowiedzi a na końcu zaznaczamy dodatkowo opcję „Własna odpowiedź ankietowanego”
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Pytania w tabeli
Portal Interktywnie.com umożliwia również zadawanie pytań w formie tabeli. W sytuacji, kiedy
zadajemy pytania stosunkowo do siebie podobne, różniące się jednak przedmiotem, a dla których
kafeteria odpowiedzi jest taka sama, zamiast rozbudowywać kwestionariusz ankiety do nieograniczonych rozmiarów, wszystkie podobne pytania można zawrzeć w tabeli. Pozwoli to na:
1. zmniejszenie objętości ankiety
2. ułatwienie

późniejszej analizy wyników (np. większa czytelność odpowiedzi, zebranie ich „w
jednym miejscu”)
3. ułatwienie wypełnienia kwestionariusza, dzięki czemu respondent będzie go wypełniał krócej.
Przykład:
Obrazując to na wcześniej przytoczonym przykładzie aktywności w czasie wolnym, tabela mogłaby wyglądać tak:
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Celem analizy jest wydobycie znaczenia zebranych danych. Konkretne procedury analityczne,
jakie mogą być użyte, są ściśle uzależnione od przebiegu poprzednich etapów procesu badawczego, a ostrożny analityk będzie o tym pamiętał, projektując wcześniejsze etapy. Staranna
praca przygotowawcza powinna ujawnić możliwości powstania niepożądanych luk w danych,
a nawet wskazać, które informacje są wprawdzie ,,ciekawe”, ale nie wpłyną na rozwiązanie badanego problemu.

Redukcja danych
Redukcja danych jest częścią analizy, która polega na selekcjonowaniu przez badacza tych danych najbardziej istotnych pod względem celu badania. Redukcja danych może przyjmować
różne formy: poprzez selekcję, poprzez podsumowanie albo omówienie lub poprzez „podciągnięcie” pod bardziej ogólny wzór (badacz może zakwalifikować pewien przypadek, daną do
pewnej ogólnej kategorii). W ten sposób łatwiej będzie nam przeglądać dane do analizy, które
uzyskaliśmy podczas badania. Jednakże zaleca się unikanie tej ostatniej metody, gdy jest to
możliwe, ponieważ nie trudno o pominięcie ważnej informacji, która na pierwszy rzut oka była
zbędna i została zredukowana do ogólnej kategorii. Jest istotne, aby nie odrywać dostępnych
danych od kontekstu, w którym występują.
W badaniach ankietowych, również tych prowadzonych za pośrednictwem internetu, zdarzają się także pytania otwarte. Jak wiemy, są to takie pytania, na które oczekuje się, że respondent odpowie własnymi słowami, nie mając do dyspozycji kafeterii odpowiedzi. W przypadku
pytań otwartych redukcja danych może okazać się bardzo pomocna, zwłaszcza gdy respondent
udziela bardzo długiej odpowiedzi, niekoniecznie całkowicie związanej z zadanym pytaniem.
Wówczas taką odpowiedź możemy zaklasyfikować do bardziej ogólnej kategorii, w której możemy pominąć zbędne informacje zawarte w odpowiedzi respondenta. Innym razem odpowiedź
może być co prawda całkowicie związana z pytaniem, lecz zawiera wiele możliwych odpowiedzi,
np. respondent na zadane pytanie: Co robisz w wolnym czasie? Odpowiada: ,,Gram w piłkę, spotykam się ze znajomymi, jeżdżę rowerem i słucham muzyki.” Wówczas odpowiedź taką można
zakwalifikować np. do kategorii: aktywna forma wypoczynku, lub do kilku różnych kategorii.

Co zrobić z brakiem odpowiedzi lub odpowiedzią nielogiczną na któreś z pytań otwartych?
W większości ankiet występuje palący problem potraktowania braku odpowiedzi na pojedyncze pytania. Wydaje się, że jakiś odsetek narzędzi ankietowych dotknięty jest tą przypadłością.
Zakres braku odpowiedzi na pojedyncze pytania często służy jako użyteczny wskaźnik jakości
badania. Kiedy jest on nadmierny, może postawić pod znakiem zapytania cały wysiłek badawczy i sugerować, że należy podjąć krytyczną analizę celów i procedur badania.10 Nawet kiedy
utrzymuje się w pewnych granicach, również wymaga podjęcia decyzji o sposobie potraktowania brakujących pozycji przed przystąpieniem do analizy danych.
Oto możliwe strategie:
• pozostawić puste miejsca i podać ich liczbę jako osobną kategorię (procedura ta nie sprawdza
się przy zastosowaniu niektórych technik statystycznych)
• wyeliminować przypadek z brakującą pozycją lub odpowiedzią nielogiczną z analiz Korzystając z tej opcji, analityk musi ciągle podawać liczbę przypadków, na których oparto analizę, ponieważ w poszczególnych analizach wielkość próby nie jest stała. Podejście to pomija również
fakt, iż znaczna częstość występowania braku informacji w jakimś punkcie może być sama w

10

M. Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, Toruń 2010.
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sobie wielce pouczająca – np. sygnalizuje ona, że respondenci nie przejmują się bardzo problemem, którego dotyczy pytanie.
• wstawić wartość w miejsce brakujących pozycji lub odpowiedzi nielogicznej; Zazwyczaj rozwiązanie takie będzie wymagać jakiegoś miernika tendencji centralnej, np. średnia, mediana
czy dominanta (definicje pojęć w słowniczku na końcu części poświęconej analizie danych).
Czasami może być tak, że analityk próbuje oszacować odpowiedzi na podstawie innych informacji zawartych w kwestionariuszu. Należy jednak pamiętać, że procedura wstawiania danych
brakujących jest ryzykowna i wymaga poświęcenia uwagi w większym stopniu.
Nie istnieje jednak jedna ,,prawidłowa” odpowiedź na pytanie o najlepszy sposób rozwiązywania
sprawy brakujących odpowiedzi. Wszystko zależy od celów oraz metod, jakie zostaną użyte do
analizy danych.11

Wykorzystanie wniosków w praktyce
Analiza danych dostarcza nam wielu użytecznych wniosków. To, jak je wykorzystamy, zależy
wyłącznie od nas. Badania ankietowe bardzo często używane są w celach marketingowych. Za
pomocą takich badań można dowiedzieć się np. ile osób i jakie osoby, byłyby zainteresowane
produktem, który chcemy zaoferować. Inne badanie może dostarczyć nam informacji, np. na
temat zadowolenia z jakiegoś produktu wśród jego nabywców. W badaniach marketingowych
można również dowiedzieć się, jakie są preferencje lokalnej społeczności w stosunku do badanej kwestii. Jeśli przykładowo przeprowadzimy badanie, po którego analizie będziemy mogli
wywnioskować, że mieszkańcy Warszawy preferują w większym stopniu kuchnię włoską, jest to
istotna informacja, jeśli zamierzamy otworzyć restaurację na terenie tego miasta.
Dzięki analizie nasze wnioski można wykorzystać również do przygotowania lepszego
narzędzia badawczego w przyszłości. Może się okazać, że końcowe wnioski są zbyt ogólne,
gdyż pominęliśmy jakąś ważną kwestię, o którą powinniśmy spytać respondentów, a która może
mieć duży wpływ na rezultaty badania.
Najlepszą metodą na sprawdzenie poprawności narzędzia badawczego (kwestionariusza) jest przeprowadzenie badania pilotażowego. Innymi słowy, jest to badanie testowe, w którym skupiamy się tylko na tym, czy respondenci dobrze rozumieją pytania, czy nie są one zbyt
obszerne bądź drażliwe dla badanych. W takim badaniu możemy oczywiście dobrać mniejszą
próbę niż w badaniu właściwym. Nie analizujemy wyników tego badania lecz wyłącznie sprawdzamy jak w praktyce sprawuje się nasz kwestionariusz. 12 Więcej informacji na ten temat znajdziemy w podręcznikach m.in. Leszka Gruszczyńskiego.

Jak tworzyć tabele krzyżowe i do czego są one przydatne?
Tabele krzyżowe pozwalają na łączną analizę dwóch zmiennych o charakterze nominalnym bądź porządkowym. Celem tworzenia tabel krzyżowych, lub zwanych inaczej tabelami kontyngencyjnymi, jest
próba wyjaśnienia wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną. Mimo popularności tego typu
tabel w badaniach społecznych nie zostały one nigdy zestandaryzowane, wskutek czego można znaleźć wiele innych formatów w literaturze badawczej. Oto szereg wskazówek, którymi powinniśmy się
kierować podczas prezentacji większości danych tabelarycznych: tabela musi zawierać nagłówek lub
tytuł opisujący jej zawartość, przy czym powinien to być krótki, zwięzły opis; treść przedstawiona w
sposób jasny, przejrzysty – jeśli to możliwe to w tej samej tabeli lub w tekście wraz z parafrazą w tabeli.
Informacja ta jest szczególnie istotna, gdy zmienna została wyprowadzona z odpowiedzi na pytanie

11
12

Praktyczne wykorzystanie analizy danych i Data Mining, wyd. StatSoft, Kraków 2008.
L. A. Gruszczyński, Kwestionariusze w Socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 2003.
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o główne przyczyny konkretnych postaw czy zachowań badanych, wówczas znaczenie odpowiedzi
zależy od stopnia sformułowanego pytania; Niezbędne jest również wskazanie wartości każdej zmiennej. Następnie należy skrócić rozbudowane kategorie, a ich znaczenie powinno być objaśnione w tabeli, pełen opis natomiast powinien znaleźć sie w tekście; w przypadku, gdy tabela przedstawia odsetki,
należy podać podstawę ich obliczania. Nie ma sensu podawać surowych liczb dla każdej kategorii,
ponieważ można je odtworzyć na podstawie procentów. Starajmy się podawać jak najmniej liczb i
odsetków, gdyż im jest ich więcej tym trudniej odczytuje się nam tabelę; jeżeli w tabeli pominięto jakiś
przypadek np. brak odpowiedzi, ich liczba również powinna zostać podana w tabeli.
Analiza danych w tabelach krzyżowych jest bardzo dobrym przykładem pogłębiania badanego problemu. Podczas gdy za pomocą statystyk opisowych, bądź zestawienia tabelarycznego
wiemy, ile papierosów dziennie wypalają badani, o tyle wprowadzając do naszego badania, a dokładniej mówiąc, do badanego problemu, zmienną płeć i „kontrolując” jej wartości, cały czas jesteśmy w stanie, za pomocą analizy porównawczej, stwierdzić kto pali relatywnie więcej: kobiety czy
mężczyźni, jak również, jaka płeć przeważa wśród nałogowych palaczy itp. Ponadto w oparciu o
takie zestawienie jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę zależności za pomocą mierników siły
związku.

Tabele krzyżowe pozwalają nam na przejrzystą prezentację danych, otrzymanych
podczas badania. Tabele krzyżowe są niezwykle pomocnym narzędziem do analizy
naszego problemu ze względu na zmienne, jakich użyliśmy w badaniu, a jakie naszym zdaniem są dla niego znaczące. Właśnie dzięki tabelom krzyżowym jesteśmy w
stanie spojrzeć na badany problem z wielu perspektyw, co ułatwia zrozumienie natury problemu.

Zmienne nominalne umożliwiają pogrupowanie obiektów, lub osób według wartości, jakie przyjmują zmienne dla badanych obiektów. Bardzo dobrym przykładem takiej zmiennej jest płeć, która to dla każdej osoby z populacji, może przyjąć tylko jedną z dwóch wartości. Zatem populację
badania w całości można podzielić na tyle grup, ile wartości maksymalnie może zmienna nominalna przyjmować.
Zmienne porządkowe uporządkowują obiekty według wartości, jakie przyjmują zmienne dla
owych obiektów. Tak więc można bez problemu stwierdzić równość lub różność obiektów pod
danym względem, ale również wykazać, któremu z obiektów zmienna porządkowa przysługuje
w najwyższym stopniu.
Główne założenie jest takie, że w ten sposób badamy rozkład liczebności jakiejś zmiennej ze
względu na interesujące nas wartości innej zmiennej. Stąd też pojawia się problem zmiennej
zależnej i niezależnej. Zmienną zależną będzie np. ilość wypalanych papierosów, a zmienną niezależną płeć. Analiza danych w tabelach krzyżowych jest przykładem pogłębiania badanego
problemu badawczego. Choć wydaje się to złożony proces, tak naprawdę wcale tak nie jest.
Przykład zastosowania tabeli krzyżowej w serwisie interaktywnie.com przedstawiamy poniżej.
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Kilka praktycznych uwag:
1. W
 tabeli krzyżowej bardzo ważne jest rozróżnienie na zmienne zależne i niezależne. Wartości,
które przyjmują zmienne niezależne wyróżniają nam grupy porównawcze, w których rozkładają
się interesujące nas obserwacje oraz od których potem zliczane są procenty. Możemy np.
obliczyć procent kobiet (płeć jest zmienną niezależną), które są zadowolone z pracy (zadowolenie z pracy jako zmienna zależna) w porównaniu z procentem zadowolenia z pracy wśród
mężczyzn.
2. W tabeli można wyróżnić procenty zliczane od wartości wierszowych, kolumnowych i wartości ogólnej.
3. Z
 mienne niezależne umieszczamy zazwyczaj w kolumnach, a procenty liczymy w kolumnach.
4. J
 eśli chcemy skonstruować tabelę kontyngencyjną (inaczej krzyżową) i przekształcamy
zmienną ilościową na porządkową (np. wiek), to dbajmy o to, by ustalone przedziały nie powodowały, iż w komórkach tabeli znajdą się liczebności mniejsze niż 5 (utrudnia to zastosowanie niektórych metod statystycznych).
5. N
 awet stosunkowo dużo pod względem liczebności, ogólna ilość obserwacji, może nie uchronić nas od sytuacji, w której liczebności w obrębie jednej grupy znacząco przekroczą np. 100,
a w innej nie dojdą do 30. Wówczas nie możemy posługiwać się procentami, lecz jedynie częstościami jako stosunkiem liczbowym między liczebnością komórki, a sumą kolumny. Zaleca
się, aby procenty liczyć, gdy liczebność zbioru wynosi minimum 50 obserwacji. Jeśli jednak
mamy do dyspozycji mniej przypadków, (a sytuacja taka występuje często przy badaniach
np. rynków lokalnych) zawsze można obok procentów podać częstości. Być może jedynym
rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie ponowne przekodowanie zmiennej niezależnej oraz
redukcja grup porównawczych.
Dalsza analiza w tabeli krzyżowej może koncentrować się na badaniu zależności za pomocą
jednego z właściwych mierników siły związku.

Jak poprawnie wyciągać wnioski z badań?
Co prawda uprawnia nas to do generalizowania wyników (uogólniania), jednakże opinie, postawy czy preferencje, które badamy nie muszą rozkładać się jednakowo w całym społeczeństwie.
Ciężko jest jednak mówić o reprezentatywności badań w internecie, gdyż należy mieć na uwadze,
co stanowi populację: internauci czy też ogół Polaków? Jeśli internauci, to czy wszyscy, czy tylko
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określona grupa użytkowników?13 (więcej na ten temat: Sitek W., Między rynkiem a civil society)
Istnieje ryzyko, że niektóre wnioski z badania, mogą nie odzwierciedlać sytuacji w rzeczywistości.
Sytuacja taka, może mieć miejsce wówczas, gdy badani ujęci w naszej próbie stanowią zbyt niski
odsetek osób, które mogą reprezentować badaną społeczność, jako opinię mniejszości. Jak już
wspomnieliśmy, jest to związane z określeniem populacji, która przyjmie większą liczebność w
zależności od tego, czy w jej skład wchodzą wszyscy Polacy.
Silne przekonania badacza utrudniają wyciąganie wniosków. Bez względu na to, co jest
przedmiotem badań, zawsze trzeba zachować postawę neutralną. Osobiste poglądy nie mogą
mieć wpływu na badany obraz rzeczywistości. Subiektywny wpływ badacza na badanie może
mieć katastrofalne skutki dla jego wartości. Często badacz nawet nieświadomie zniekształca
wynik badania poprzez wyciąganie nieprawidłowych wniosków. Np. w badaniu ,,wyszło”, że 30%
mieszkańców Łodzi uważa, iż Romowie to złodzieje. Badacz skłonny jest uogólnić taką informację i powiedzieć, że mieszkańcy Łodzi uważają Romów za złodziei. Wpływ na taką decyzję miało
własne przekonanie o racji takiego poglądu. Stereotypy są źródłem licznych zniekształceń obrazu rzeczywistości, zatem starajmy się myśleć obiektywnie.
Na tym etapie również należy unikać wartościowania. Starajmy się nie określać siły zjawiska, które badamy, chyba że mamy na to mocne dowody w postaci danych. Nie mówmy, że np.
przywiązanie do rodziny jest dla Polaków wartością bardzo wysoko cenioną, jeśli nie możemy
tego wyjaśnić za pomocą danych. Jeśli widzimy jakiś związek, po prostu powiemy, że jest to
wartość ceniona wśród Polaków.

Unikajmy wartościowania.

W celu wykorzystania innych badań do wyciągnięcia wniosków, należy pamiętać, aby dokładnie się mu przyjrzeć. Istotne jest sprawdzenie, kiedy badanie zostało zrobione, kto zlecił
jego wykonanie, a także jaka była metoda doboru próby i jak liczną próbę stanowili respondenci.
Jest to bardzo ważne, gdyż niektóre badania przeprowadzane są na zlecenie i często konstruowane są tak, aby wyniki były przychylne dla zleceniodawcy. Poza tym badanie to może być
wykonane nieprawidłowo z powodów metodologicznych, a więc wyniki również mogą być nieprawdziwe. Dlatego też warto przyjrzeć się, KTO przeprowadzał badanie.
Data badania może być dla nas również bardzo ważna, jeśli np. chcemy porównać wyniki naszych badań z wynikami ankiety zrobionej wcześniej. Porównanie badań przeprowadzonych w odstępie czasowym może być źródłem wielu użytecznych informacji, tj. możemy np.
zobaczyć, jak zmieniły się preferencje respondentów, a później zastanawiać się, co wpłynęło na
ewentualną zmianę.14

Statystyczna analiza danych
Statystyczną analizę danych najłatwiej przeprowadzić jest za pomocą programów
komputerowych, takich jak SPSS czy Statistica. Oczywiście takich programów jest więcej, jednak naszym zdaniem, przedstawione powyżej są najbardziej popularne wśród badaczy.
Dokonuj analiz z serwisem Interaktywnie.com
Dzięki serwisowi Interaktywnie.com mamy możliwość przeprowadzania pewnych analiz jedno
lub dwuzmiennowych. Dane te można następnie wyeksportować do zewnętrznego pliku i poddać analizie za pomocą pakietu statystycznego.

13
14

Sitek W., Między rynkiem a civil society, Warszawa 2007.
G. A. Churchill, Badania marketingowe: podstawy metodologiczne, Warszawa 2002.
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Statystyczna analiza danych jest procesem bardzo złożonym, o którym chcielibyśmy tu
wspomnieć jedynie pokrótce. Proces ten wymaga postawienia sobie hipotezy zerowej oraz hipotezy alternatywnej. U podstaw statystycznej weryfikacji hipotezy tkwi prosta zasada: hipoteza może być odrzucona, ale nigdy nie może być przyjęta całkowicie, lecz tylko wstępnie, ponieważ dalsze dowody mogą świadczyć o jej fałszywości. Innymi słowy, na podstawie posiadanych
dowodów hipoteza albo zostaje odrzucona, albo nie.
Prowadzący badanie musi tak konstruować hipotezę zerową, by jej odrzucenie prowadziło do
zaakceptowania pożądanego wniosku – stwierdzenia lub określenia warunku, który prowadzący badanie pragnie zweryfikować.15
Analiza jednozmiennowa, czyli odpowiedź czy? i ile?
To analiza, w której ,,pod lupę” bierzemy pojedynczą zmienną. Ponieważ analiza jednozmianowa
nie obejmuje związków miedzy dwoma i więcej zmiennymi służy ona w głównej mierze celom
opisowym, aniżeli wyjaśnianiu badanych zjawisk. W analizie odpowiadamy jedynie na pytania:
czy i ile?
Dla przykładu, badając uzależnienie od alkoholu wśród polskiej młodzieży, chcemy dowiedzieć się, czy młodzi Polacy są uzależnieni od alkoholu czy też nie. Możemy również dowiedzieć
się jak sytuacja wygląda w przełożeniu na ilość alkoholu spożywaną przez młodzież.
Analiza dwuzmiennowa, czyli nieco głębsze spojrzenie na badany problem.
Analiza, której przedmiotem opisu oraz interpretacji jest związek pomiędzy dwiema zmiennymi. Głównym celem analizy dwuzmiennowej jest znalezienie istniejących zależności (związku)
pomiędzy dwiema zmiennymi np. wysokością dochodu i wykształceniem, wiekiem i aktywnością sportową itp.
W ten sposób możemy ustalić niekiedy główną przyczynę pewnych zachowań. Możemy
ustalić, która zmienna ma większy wpływ na badane społeczeństwo. Dzięki analizie dwuzmiennowej możemy również dowieść niekiedy istnienia zjawiska konfliktu wartości, który powoduje
konkretne zachowania wśród ludzi.
Wartości = cele, dążenia.
Dlaczego matka wychowująca 3 dzieci i dobrze zarabiająca nie poświęca dużo czasu dla siebie?
Być może wartość jaką jest rodzina, jest dla niej wartością nadrzędną, która nastawia jej zachowania, tak, aby w pierwszej kolejności, to właśnie potrzeby rodziny były zaspokojone, a dopiero
potem potrzeby własne. Dzięki analizom dwu- i wielozmiennowym, mamy możliwość przekonania się co jest motorem zachowań ludzkich między innymi w sferze ich życia prywatnego.

Odczytywanie danych zawartych w tabelach
Dzielimy przypadki na grupy zgodnie z wartościami zmiennej niezależnej. Opisujemy następnie
każdą z podgrup w kategoriach wartości zmiennej zależnej. Na koniec odczytujemy tabelę, porównując między sobą podgrupy zmiennej niezależnej w kategoriach danej wartości zmiennej
zależnej.
Warto sporządzać tabele
Dzięki danym tabelarycznym udaje się nam często zauważyć związek między zmiennymi już na
,,pierwszy rzut oka”. Wartości najwyższe i najniższe wyraźnie wyznaczają granice zachowań,
jakie występują w badanym społeczeństwie. Granice te mogą tworzyć np. najwyższy i najniższy
wskaźnik spożycia alkoholu wśród badanych.

Umieszczając dane w tabelach mamy również ich lepszą przejrzystość,
15
Ibidem.
co
ułatwia wyciąganie wniosków.
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Prezentacja danych zawartych w tabelach jest również o wiele ciekawszym rozwiązaniem podczas prezentacji wyników, przeprowadzonych przez nas badań, na forum ( np prezentacje multimedialne ).

Podstawowe miary statystyczne używane
do statystycznej analizy danych
Wszystkie miary statystyczne w szerszym zastosowaniu można znaleźć w pozycji Blalocka.16
Średnia arytmetyczna - suma wartości cechy mierzalnej podzielona przez liczbę jednostek
skończonej zbiorowości statystycznej.
Modalna (Mo) lub też dominanta (D), moda, wartość najczęstsza- jest to wartość cechy statystycznej, która w danym zbiorze występuje najczęściej.
Kwantyle - definiuje się jako wartości cechy badanej zbiorowości, przedstawionej w postaci szeregu statystycznego, które dzielą zbiorowość na określone części pod względem liczby jednostek, części te pozostają do siebie w określonych proporcjach.

Kwartyl pierwszy Q1

dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 25% jednostek zbiorowości ma wartości cechy niższe bądź równe
kwartylowi pierwszemu Q1, a 75% równe bądź wyższe od tego
kwartyla

Kwartyl drugi (mediana Me)

dzieli zbiorowość na dwie równe części; połowa jednostek ma
wartości cechy mniejsze lub równe medianie, a połowa wartości
cechy równe lub większe od Me; stąd nazwa wartość środkowa

Kwartyl trzeci Q3

dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 75% jednostek zbiorowości ma wartości cechy niższe bądź równe
kwartylowi pierwszemu Q3, a 25% równe bądź wyższe od tego
kwartyla

Decyle

np. decyl pierwszy oznacza, że 10% jednostek ma wartości
cechy mniejsze bądź równe od decyla pierwszego, a 90%
jednostek wartości cechy równe lub większe od decyla pierwszego1

Miary klasyczne 17
Wariancja - jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy
od średniej arytmetycznej zbiorowości.
Odchylenie standardowe (s) - jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji. Stanowi miarę zróżnicowania o mianie zgodnym z mianem badanej cechy, określa przeciętne zróżnicowanie poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej.
Odchylenie przeciętne (d) - jest to średnia arytmetyczna bezwzględnych odchyleń wartości cechy
od średniej arytmetycznej. Określa o ile jednostki danej zbiorowości różnią się średnio, ze względu na wartość cechy, od średniej arytmetycznej.
Współczynnik zmienności - jest ilorazem bezwzględnej mary zmienności cechy i średniej wartości tej cechy, jest wielkością niemianowaną, najczęściej podawaną w procentach. (współczynnik
zmienności jest zarazem miarą pozycyjną)

16
17

H. M. Blalock, Statystyka dla socjologów, Warszawa 1977.
http://www.ekonometria.4me.pl/statystyka2.htm
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Miary pozycyjne
Rozstęp - różnica pomiędzy wartością maksymalną, a minimalną cechy - jest miarą charakteryzującą
empiryczny obszar zmienności badanej cechy, nie daje on jednak informacji o zróżnicowaniu poszczególnych wartości cechy w zbiorowości.
Odchylenie ćwiartkowe Q - jest to parametr określający odchylenie wartości cechy od mediany.
Mierzy poziom zróżnicowania tylko części jednostek; po odrzuceniu 25% jednostek o wartościach najmniejszych i 25% jednostek o wartościach największych. 18

18
Opracowanie właśnie na podstawie http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=statystyka&subaction=miary_zmiennosci
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Wsparcie techniczne:
pomoc@interaktywnie.com

Interaktywnie.com Sp. z o.o.
Plac Grunwaldzki 23
50-365 Wrocław
tel. +48 71 33 74 260
redakcja@interaktywnie.com

Anna Piekart / specjalista ds. sprzedaży
+48 697 395 858, ap@interaktywnie.com
Iwona Bodziony / sales manager
+48 661 878 882, ib@interaktywnie.com

