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1. PRZYKŁAD PROSTEGO WYKRESU KOŁOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO % WSKAZANYCH ODPOWIEDZI 

PRZEZ OGÓŁ RESPONDENTÓW 

 

Rysunek 1. Wykształcenie respondentek 

 

 Największy odsetek w badanej grupie stanowią kobiety z wykształceniem średnim 

(38,0%). Tylko jedna osoba zadeklarowała wykształcenie podstawowe (1,0%). 27 na 100 

badanych (27%) posiada wykształcenie licencjackie. Podobna część grupy deklaruje 

wykształcenie zawodowe (14,0%) oraz wyższe (11,0%). Niemal tyle samo respondentek 

zadeklarowało posiadanie wykształcenia inżynierskiego (4,0%) oraz niepełnego średniego 

(5,0%).  Ze względu na mało liczne grupy osób deklarujących dane wykształcenie, połączono 

grupy w następujące kategorie: wykształcenie niższe niż średnie (kategoria podstawowe, 

zawodowe, niepełne średnie), wykształcenie średnie, wykształcenie wyższe (licencjackie, 

inżynierskie, wyższe). W dalszej analizie uwzględniono nowopowstałe kategorie 

wykształcenia.  

 

 

 

 

 



PRZYKŁADY ANALIZ Copyright by © 
PRACOWNIA LOKALNYCH BADAŃ SPOŁECZNYCH www.plbs.pl   
www 

 

2. PRZYKŁAD PROSTEGO WYKRESU SPŁUPKOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO % WSKAZANYCH 

ODPOWIEDZI PRZEZ OGÓŁ RESPONDENTÓW 

 

Rysunek 2. Wiek respondentów 

 

 

Większość respondentów to ludzie młodzi. Niemal połowa (47%) ma od 26 do 30 lat, 

a 30% od 18 do 25 lat. Z kolei osoby mające więcej niż 30 lat stanowią jedynie 23% ogółu 

respondentów.  
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3. PRZYKŁAD WYKRESU – HISTOGRAMU PRZEDSTAWIAJĄCEGO ROZKŁAD ZMIENNEJ ILOŚCIOWEJ – 
STAN WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ / SAMOOBSŁUGOWEJ. Na wykresie widoczne liczebności (częstości), a 
także podstawowe statystyki opisowe. Dodatkowa linia umożliwia porównanie z rozkładem normalnym 

 

Rysunek 3. Rozkład wyników stanu wydolności fizycznej / samoobsługowej 

 

 

 Z kolei przeciętny wynik stanu wydolności fizycznej / samoobsługowej wyniósł 41,18                    

w skali 10-50, której średnia wartość teoretyczna wynosi 30. A zatem przeciętny wynik jest 

dosyć wysoki. Na powyższym histogramie widać jednak, że 4 badanych uzyskało wyniki 

niższe niż przeciętna wartość teoretyczna.  

Na podstawie histogramu nie można jednoznacznie stwierdzić czy rozkład jest 

normalny. Z jednej strony posiada on jeden wyraźny szczyt, jednak z drugiej strony jest silnie 

asymetryczny – szczyt znajduje się blisko prawej strony.  
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4. PRZYKŁAD POSTEJ TABELI KRZYŻOWEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PŁCIĄ I 

WIEKIEM. Wyniki przedstawione za pomocą liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród mężczyzn i kobiet, a 

także wśród ogółu respondentów. Uzupełnieniem tabeli jest wykres ilustrujący te same dane. 

 

Tabela 1. Wiek respondentów w zależności od płci 

Wiek w 

latach 

Płeć 

Ogółem kobieta mężczyzna 

N % N % N % 

18-30 0 ,0% 3 9,7% 3 6,0% 

31-40 1 5,3% 1 3,2% 2 4,0% 

41-50 2 10,5% 4 12,9% 6 12,0% 

51-60 4 21,1% 9 29,0% 13 26,0% 

>60 12 63,2% 14 45,2% 26 52,0% 

Ogółem 19 100,0% 31 100,0% 50 100,0% 

 

Rysunek 4. Wiek respondentów w zależności od płci 

 

 Ponad połowa badanych (52%) ma więcej niż 60 lat, co czwarty respondent (26%) ma 

natomiast od 51 do 60 lat. Osoby mające nie więcej niż 50 lat stanowią zaledwie 22% badanej 

grupy. Zarówno wśród mężczyzn (63,2%) jak i wśród kobiet (45,2%) najwyższy odsetek 

stanowią osoby mające więcej niż 60 lat. Z kolei respondenci mający od 18 do 30 lat to 

wyłącznie mężczyźni – 9,7%. Mężczyźni dosyć wyraźnie przeważają również wśród osób 

mających od 51 do 60 lat.  
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5. PRZYKŁAD TABELI PROSTEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MĘŻCZYZNAMI I KOBIETAMI W 

KWESTII OPINII NA TEMAT TEGO, CZY INDYWIDUALNE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW NA STAN 

ŚRODOWISKA NATURALNEGO / ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PŁCIĄ A OPINIĄ NA TEMAT TEGO, CZY 

INDYWIDUALNE DZIAŁANIA MAJĄ WPŁYW NA STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO Wyniki przedstawione 

za pomocą liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród mężczyzn i kobiet, a także wśród ogółu respondentów. 

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn porównane zostały za pomocą testu chi-2. Siła korelacja pomiędzy płcią a opinią na 

omawiany temat obliczona została za pomocą współczynnika V Cramera, 

 

Tabela 2. Płeć a opinia na temat tego czy indywidualne działania mają wpływ na stan 

środowiska naturalnego 

Czy indywidualne działania mają wpływ na 

stan środowiska naturalnego? 

płeć 
Ogółem 

kobieta mężczyzna 

N % N % N % 

Tak, mają wpływ - degradacja środowiska 

naturalnego wynika z sumy działań 

wszystkich ludzi, a zatem i moich 

105 90,5% 59 62,1% 164 77,7% 

Nie, nie mają wpływu - działania jednej 

osoby nic nie znaczą w tym kontekście 
2 1,7% 19 20,0% 21 10,0% 

Trudno powiedzieć, nie wiem 9 7,8% 17 17,9% 26 12,3% 

Ogółem 116 100,0% 95 100,0% 211 100,0% 

Chi-2=27,306, p=0,000**. V Cramera = 0,360 

 

 W opinii zdecydowanej większości respondentów (77,7%) indywidualne działania 

mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Odmiennego zdania jest natomiast zaledwie 

10% badanych. Warto zauważyć, że zdecydowanie więcej kobiet (90,5%) niż mężczyzn 

(62,1%) uważa, że działania indywidualne mają wpływ na stan środowiska naturalnego. 

Związek pomiędzy płcią a opinią na temat tego, czy indywidualne działania mają wpływ na 

stan środowiska naturalnego jest wysoce istotny statystycznie (Chi-2, p=0,000) oraz 

umiarkowanie silny (V Cramera = 0,360). 
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6. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MĘŻCZYZNAMI I KOBIETAMI 

JEŻELI CHODZI O PREFEROWANE SPOSOBY PRZYGOTYWANIA POSIŁKÓW / ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY 

PCIĄ A PREFEROWANYMI SPOSOBAMI PRZYGOTWYWANIA POSIŁKÓW Wyniki przedstawione za pomocą 

liczebności (n) oraz procent (%) odrębnie wśród mężczyzn i kobiet, a także wśród ogółu respondentów. 

Odpowiedzi kobiet i mężczyzn porównane zostały za pomocą testu chi-2.  

 

Tabela 3. Płeć a preferowane sposoby przygotowywania posiłków 

Preferowane sposoby przygotowywania 

posiłków 

Płeć 
Ogółem Test Chi-2 

kobieta mężczyzna 

N % N % N % Chi-2 p 

gotowane w wodzie 11 44,0% 16 61,5% 27 52,9% 1,57 0,201 

duszone 17 68,0% 9 34,6% 26 51,0% 5,68 0,017* 

pieczone 5 20,0% 14 53,8% 19 37,3% 6,25 0,012* 

smażone 5 20,0% 10 38,5% 15 29,4% 2,09 0,148 

przyrządzane w kuchence 

mikrofalowej 
2 8,0% 2 7,7% 4 7,8% 0,00 0,967 

gotowane na parze 3 12,0% 0 ,0% 3 5,9% 3,32 0,069 

opiekane 2 8,0% 0 ,0% 2 3,9% 2,16 0,141 

grillowane 1 4,0% 0 ,0% 1 2,0% 1,06 0,303 

Procenty w kolumnach nie sumują się do 100 ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 

jedną odpowiedź 

 

 Zdecydowanie najwięcej respondentów spożywa posiłki gotowane na wodzie – 52,9% 

lub duszone – 51%. Dosyć liczne są również osoby jedzące często pokarmy pieczone – 37,3% 

lub smażone – 29,4%.  

 Jak się okazało zdecydowanie więcej kobiet (68%) niż mężczyzn (34,6%) je potrawy 

duszone, a zdecydowanie więcej mężczyzn (53,8%) niż kobiet (20%) potrawy pieczone.                     

W obu przypadkach płeć wpływa istotnie na poziomie p<0,05 na wybór danego sposobu 

przygotowania posiłku.  
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7. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY DZIEWCZĘTAMI                             

I CHŁOPCAMI W ZAKRESIE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU / ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY PŁCIĄ                            

A SPOSOBAMI SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU Wyniki przedstawione za pomocą liczebności (n) oraz procent 

(%) odrębnie wśród chłopców i dziewcząt, a także wśród ogółu respondentów. Odpowiedzi chłopców i dziewcząt 

porównane za pomocą testu chi-2. Siła korelacja pomiędzy płcią i sposobami spędzania wolnego czasu obliczona 

za pomocą współczynnika V Cramera, 

 

Tabela 4. Płeć a sposoby spędzania wolnego czasu  

Jak najczęściej 

spędzasz swój 

wolny czas? 

Tak/ 

Nie 

Płeć 
Ogółem 

Test 

Chi-2 
V 

Cramera 
Dziewczęta Chłopcy 

N % N % N % Chi-2 p 

Spotykam się ze 

znajomymi / 

przyjaciółmi 

Tak 220 65,3 158 49,8 378 57,8 
15,964 

0,000 

** 
0,156 

Nie 117 34,7 159 50,2 276 42,2 

Oglądam telewizję 
Tak 145 43,0 153 48,3 298 45,6 

1,807 0,179 0,053 
Nie 192 57,0 164 51,7 356 54,4 

Surfuje po 

Internecie 

Tak 117 34,7 119 37,5 236 36,1 
0,564 0,453 0,029 

Nie 220 65,3 198 62,5 418 63,9 

Uprawiam sport 
Tak 84 24,9 128 40,4 212 32,4 

17,804 
0,000 

** 
0,165 

Nie 253 75,1 189 59,6 442 67,6 

Czytam książki 
Tak 148 43,9 58 18,3 206 31,5 

49,693 
0,000 

** 
0,276 

Nie 189 56,1 259 81,7 448 68,5 

Zajmuję się swoim 

hobby 

Tak 110 32,6 95 30,0 205 31,3 
0,542 0,462 0,029 

Nie 227 67.,4 222 70,0 449 68,7 

Gram w gry 

internetowe 

Tak 45 13,3 130 41,0 175 26,8 
63,750 

0,000 

** 
0,312 

Nie 292 86,7 187 59,0 479 73,2 

Chodzę do kina 
Tak 95 28,2 76 24,0 171 26,1 

1,503 0,220 0,048 
Nie 242 71,8 241 76,0 483 73,9 

Oglądam w domu 

filmy 

Tak 92 27,3 74 23,3 166 25,4 
1,350 0,245 0,054 

Nie 245 72,7 243 76,7 488 74,6 

Korzystam z portali 

społecznościach 

Tak 105 31,2 60 18,9 165 25,2 
12,951 

0,000 

** 
0,141 

Nie 232 68,8 257 81,1 489 74,8 

 

 Jak się okazało płeć istotnie różnicuje gimnazjalistów pod względem sposobów 

spędzania wolnego czasu. Znacznie więcej dziewcząt (65,3%) niż chłopców (49,8%) spotyka 

się ze znajomymi / przyjaciółmi – różnica wysoce istotna statystycznie (p=0,000),  korelacja 

pomiędzy zmiennymi słaba (V Cramera =0,156). Znacznie więcej chłopców (40,4%) niż 

dziewcząt (24,9%) uprawia sort. Różnica wysoce istotna statystycznie (p=0,000), a korelacja 

pomiędzy zmiennymi słaba (V Cramera=0,165). …  
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8. PRZYKŁAD WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO ŚREDNIE WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH PODSKALACH 

POZIOMU OSAMOTNIENIA. Na wykresie obok wartości średnich widoczne są również odchylenia standardowe.  

 

Rysunek 5. Średni poziom osamotnienia mierzony skalą Rasha 

 

 

Ze względu na różną liczbę punktów, które można uzyskać w każdej podskali, skali 

Rasha, wyniki poziomu osamotnienia w każdej podskali oraz wynik ogólny, zostały poddane 

standaryzacji. Dzięki temu można dokonać porównania średnich wyników poziomu 

osamotnienia w każdej podskali oraz ogólnego poziomu osamotnienia. Okazało się, że 

najwyższy średni poziom osamotnienia badani odczuwają w zakresie utraty grupy 

towarzyskiej (M=3,05). Niewiele niższy średni poziom osamotnienia odczuwają respondenci 

w zakresie odrzucenia społecznego (M=2,83). Pod względem podskali- poczucie utraty 

znaczących związków z ludźmi, poczucie osamotnienia badanych jest najbardziej 

zróżnicowane, o czym świadczy największe odchylenie standardowe widoczne na wykresie. 

Respondenci w podobnym stopniu (najmniejsze odchylenie standardowe widoczne na 

wykresie) odczuwają ogólny poziom osamotnienia ( M= 2,71). 
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9. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY MENEDZERAMI I 

PRACOWNIKAMI SZEREGOWYMI W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ STRESU. Tabela zawiera średnie (M) oraz 

odchylenia standardowe (SD) dla każdego ze źródeł oddzielnie wśród pracowników oraz menedżerów, a także 

wynik testu t-studenta lub U Manna-Whitneya (w zależności od tego, czy założenia testu t-studenta zostały 

spełnione). Dzięki testowi można stwierdzić, czy różnica jest istotna statystycznie.  

 

Tabela 5. Stanowisko a skale źródeł napięcia 

Źródła napięcia 
Menedżerowie Pracownicy 

Test t-studenta (1) /  

U Manna-Whitneya (2) 

M SD M SD t/Z p 

Obciążenie pracą (1) 19,70 7,42 18,33 5,95 0,79 0,434 

Stosunki interpersonalne, 

komunikacja (1) 
25,63 11,80 25,90 9,54 -0,10 0,924 

Osiągnięcia (1) 11,23 5,96 13,03 4,35 -1,34 0,187 

Klimat organizacyjny (1) 11,73 4,55 12,50 4,52 -0,66 0,515 

Osobista odpowiedzialność (2) 14,07 4,02 15,87 10,80 -0,13 0,900 

Rola kierownicza (1) 10,30 3,31 11,10 4,00 -0,84 0,403 

Równowaga dom-praca (1) 15,27 6,77 16,60 5,97 -0,81 0,422 

Codzienne poirytowanie w 

pracy(1) 
10,27 3,37 11,97 3,91 -1,80 0,076 

 

 Menedżerowie i pracownicy osiągnęli zbliżone wyniki w skali: stosunki 

interpersonalne i komunikacja. Menedżerowie osiągnęli wyższe od pracowników wyniki w 

skali obciążenia pracą. A zatem ilość oraz stopień trudności pracy, którą należy wykonać 

wywołuje u nich większe napięcie. Różnica ta nie jest jednak istotna statystycznie.  Z kolei 

pracownicy osiągnęli wyższe od menedżerów wyniki w skalach: osiągnięcia, klimat 

organizacyjny, osobista odpowiedzialność, rola kierownicza, równowaga-dom praca oraz 

codziennego poirytowania w pracy. A zatem w większym stopniu odczuwają, że potrzebują 

uznania za swoje osiągnięcia. Odczucia i atmosfera w miejscu pracy, odpowiedzialność za 

działania i decyzje, odpowiedzialność za zarządzanie i kierowanie ludźmi, codzienne irytacje 

i utrudnienia w miejscu pracy wywołują u nich większe napięcie niż u menedżerów, 

Dodatkowo pracownicy mają większy problem z „wyłączeniem się” od napięć związanych z 

pracą w domu i odwrotnie. Różnice te nie są jednak istotne statystycznie.  
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10. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ PRZEDSTAWIAJĄCEJ RÓŻNICĘ POMIĘDZY KOBIETAMI I MĘŻCZYZNAMI 

W ZAKRESIE SPOŻYCIA PRODUKTÓW PEŁNOZIARNISTYCH. Tabela zawiera testy normalności rozkładów, 

podstawowe statystyki opisowe oraz test U Mana-Whitneya za pomocą którego sprawdzono, czy różnice pomiędzy 

porównywanymi grupami są istotna statystycznie. 

 

Tabela 6. Porównanie spożycia liczby porcji  produktów pełnoziarnistych, 

niepełnoziarnistych oraz zbożowych ogółem przez kobiety i mężczyzn 

Nazwa statystyki  Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Liczba porcji produktów pełnoziarnistych 

Test normalności rozkładu Lilleforsa (p) p<0,01 p<0,01 p<0,01 

Minimum 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 9,0 14,5 14,5 

Mediana 1,0 0,0 1,0 

Średnia 1,49 2,06 1,53 

Odchylenie standardowe 1,83 3,54 2,01 

Test U Manna-Whitneya Z=-1,54, p=0,125 

Liczba porcji produktów niepełnoziarnistych 

Test normalności rozkładu Lilleforsa p<0,01 p>0,20 p<0,01 

Minimum 0,0 0,0 0,0 

Maksimum 10,0 11,0 11,0 

Mediana 3,0 4,0 3,0 

Średnia 3,23 4,29 3,31 

Odchylenie standard 2,40 3,43 2,51 

Test U Manna-Whitneya Z=0,33 , p=0,743 

Liczba porcji produktów zbożowych ogółem 

Test normalności rozkładu Lilleforsa p<0,01 p>0,20 p<0,01 

Minimum 0,0 1,0 0,0 

Maksimum 16,0 14,5 16,0 

Mediana 4,5 6,0 4,5 

Średnia 4,72 6,29 4,84 

Odchylenie standardowe 2,59 3,49 2,70 

Test U Manna-Whitneya Z=-2,46, p=0,014* 

 

 Średnio osoby badane spożywają nieco pond 1,5 porcji produktów pełnoziarnistych, 

3,31 porcji produktów niepełnoziarnistych oraz niemal 5 (4,84) produktów zbożowych 

ogółem dziennie. 

 Aby porównać średnią liczbę porcji produktów pełnoziarnistych, niepełnoziarnistych 

oraz zbożowych przez kobiety i przez mężczyzn zastosowany został test U Manna-Whitnya, 
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Zastosowanie parametrycznego testu t-studenta nie było tu możliwe ponieważ rozkład liczby 

porcji produktów pełnoziarnistych, niepełnoziarnistych oraz zbożowych ogółem istotnie 

odbiega od normalnego.  

 . Jak się okazało mężczyźni spożywają średnio nieco więcej porcji produktów 

pełnoziarnistych niż kobiety. Jednakże sytuacja u mężczyzn jest nietypowa, ponieważ 

mediana wynosi w ich przypadku 0. A zatem stosunkowo wysoka średnia u mężczyzn wynika 

z faktu, że część z nich spożywała bardzo dużo porcji produktów pełnoziarnistych w ciągu 

dnia. O niezwykle silnym zróżnicowaniu wśród samych mężczyzn świadczy również wysokie 

odchylenie standardowe (3,54) Generalnie jednak kobiety nie różnią się istotnie od mężczyzn 

pod względem ilości spożywanych porcji produktów pełnoziarnistych. 

 Mężczyźni spożywają przeciętnie więcej od kobiet porcji produktów 

niepełnoziarnistych. Jednak również i w tym przypadku różnica nie jest na tyle duża, aby 

uznać ją za istotną statystycznie. 

 Z kolei biorąc pod uwagę łączne spożycie produktów zbożowych możemy już mówić 

o różnicy istotnej statystycznie. Mężczyźni spożywają bowiem istotnie na poziomie p<0,05 

więcej porcji produktów zbożowych dziennie niż kobiety. Znacznie wyższa w przypadku 

mężczyzn jest również mediana.  
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11. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WYNIKI TESTU T-STUDENTA PORÓWNUJĄCEGO 

ELEMENTY ZADOWOLENIA Z PRACY W DWÓCH SZPITALACH. Tabela zawiera wyłącznie wyniki testu, bez 

statystyk opisowych przedstawiających wyniki obu szpitali osobno. Statystyki opisowe umieszczono natomiast w 

tekście. 

 

Tabela 7. Test t-studenta porównujący średnie oceny elementów zadowolenia z pracy w 

obu szpitalach 

Elementy zadowolenia z pracy 

Założono równość wariancji 

Test t równości średnich 

t df 
Istotność 

(dwustronna) 

Różnica 

średnich 

Błąd 

standardowy 

różnicy 

Ocena kolegów / koleżanek z 

pracy 
-1,104 108 ,272 -,818 ,741 

Ocena przełożonego 2,930 108 ,004** 3,327 1,136 

Ocena rodzaju wykonywanych 

zadań 
2,608 108 ,010* 2,455 ,941 

Ocena warunków pracy 1,240 108 ,218 1,364 1,099 

Ocena organizacji i kierowania 

placówką 
4,478 108 ,000** 6,836 1,527 

Zadowolenie z własnego rozwoju 3,852 108 ,000** 3,727 ,968 

Ocena wynagrodzenia 5,598 108 ,000** 5,327 ,952 

Ocena czasu pracy 1,711 108 ,090 ,255 ,149 

Ocena stabilności zatrudnienia 3,356 108 ,001** ,491 ,146 

Zadowolenie z pracy 4,571 108 ,000** 24,564 5,374 

 

 Ciekawe i istotne różnice mają miejsce pomiędzy szpitalami w zakresie ocen 

poszczególnych elementów zadowolenia z pracy. Jak się okazało znacznie lepsze oceny 

pojawiały się w szpitalu numer 1. Wysoce istotnie korzystnie różni się on od szpitala numer 2  

(aż o 24,564 punktu) jeżeli chodzi o ogólne zadowolenie z pracy. Różnice wysoce istotne 

mają miejsce także jeżeli chodzi o ocenę przełożonego (39,55 – 36,22), ocenę organizacji                          

i kierowania placówką (35,80 – 28,96), zadowolenie z własnego rozwoju (25,07 – 21,35), 

ocenę wynagrodzenia (18,08 – 12,73) oraz ocenę stabilności zatrudnienia (2,64 – 2,15). 

Różnica istotna statystycznie ma natomiast miejsce w przypadku oceny rodzaju 

wykonywanych zadań (39,96 – 37,51). Szpital numer 2 uzyskał wyższą ocenę wyłącznie                  

w kwestii oceny kolegów / koleżanek z pracy. Nie jest to jednak różnica istotna statystycznie 

(0,818).  
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12. PRZYKŁAD TABELI PRZEDSTAWIAJĄCEJ WYNIKI ANALIZY WARIANCJI (ANOVA) PORÓWNUJĄCEJ 
ŚREDNIE WARTOŚCI ZMIENNEJ ILOŚCIOWEJ (OGÓLNA SATYSFACJA Z OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ) W 
GRUPACH OSÓB WYRÓŻNIONYCH ZE WZGLĘDU NA POZIOM WYKSZTAŁCENIA Uzupełnieniem tabeli 
zawierającej wyłącznie wyniki testu jest wykres ilustrujący wartości średnie w każdej z podgrup osobno. Kolejnym 
uzupełnieniem są wyniki współczynnika korelacji rho Spearmana znajdujące się w tekście.  

Tabela 1. Analiza wariancji dla ogólnej satysfakcji z opieki pielęgniarskiej ze względu 

na poziom wykształcenia 

ANOVA 

 
Suma 

kwadratów df Średni kwadrat F Istotność 

Między grupami 1036,633 3 345,544 2,547 ,059 

Wewnątrz grup 15737,959 116 135,672   

Ogółem 16774,592 119    

 

Rysunek 1. Ogólna satysfakcja z opieki pielęgniarskiej ze względu na poziom 

wykształcenia 

 

 

 Jak widać w powyższej tabeli istotność ANOVA = 0,059, czyli nieco powyżej 

przyjętego poziomu istotności p<0,05. W tej sytuacji nie można powiedzieć, że osoby z 

różnym wykształceniem różnią się od siebie istotnie pod względem oceny opieki 

pielęgniarskiej. W związku z tym wykonywanie testów porównań wielkokrotnych nie jest 

potrzebne.  
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 Wykres na pokazuje natomiast, że ocena rośnie wraz z wykształceniem, jedynie 

pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym oraz średnim różnica jest nieznaczna.                    

W związku z tym być może istnieje związek liniowy pomiędzy wykształceniem, a ogólną 

satysfakcją z opieki pielęgniarskiej. Aby to ustalić obliczony został współczynnik korelacji 

rang Spearmana. Jak się okazało dał on wynik istotny na poziomie p<0,05. Z kolei wartość 

współczynnika korelacji = 0,196. W związku z tym, że jest ona dodatnia można powiedzieć, 

że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie ocena. Z kolei jego niewiele wyższa od 0 wartość 

świadczy o tym, że korelacja pomiędzy zmiennymi nie jest silna.  

 Podsumowując hipoteza: Stopień wykształcenia pacjentów istotnie wpływa na ocenę 

opieki personelu pielęgniarskiego potwierdziła się. O ile oceny osób z poszczególnym 

wykształceniem nie różnią się istotnie od siebie, o tyle można powiedzieć, że im wyższe 

wykształcenie, tym większa satysfakcja z opieki pielęgniarskiej.  
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13. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WYNIKI TESTU NORMALNOŚCI ROZKŁADU SHAPIRO-

WILKA DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL (BADANIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII). Testy wykonane zostały 

oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn. Analiza ma celu sprawdzenie, czy możliwe jest stosowanie testów 

parametrycznych. 
 

Tabela 9. Testy normalności rozkładów wyników uzyskanych przez kobiety i przez 

mężczyzn w poszczególnych skalach zastosowanych kwestionariuszy 

Skale 

Shapiro-Wilk 

Płeć 

Mężczyzna Kobieta 

Statystyka df Istotność Statystyka df Istotność 

NEO-FFI 

neurotyczność ,979 50 ,511 ,955 50 ,055 

ekstrawersja ,964 50 ,133 ,938 50 ,011* 

otwartość ,944 50 ,019* ,966 50 ,156 

ugodowość ,961 50 ,101 ,986 50 ,821 

sumienność ,946 50 ,024* ,933 50 ,007** 

KDM 2 

intymność ,953 50 ,043* ,974 50 ,344 

rozczarowanie ,936 50 ,009** ,938 50 ,011* 

samorealizacja ,947 50 ,026* ,946 50 ,024 

podobieństwo ,948 50 ,028* ,891 50 ,000** 

zadowolenie ogólne ,981 50 ,574 ,974 50 ,322 

SWS 

hedonistyczne ,948 50 ,027* ,978 50 ,460 

witalne ,985 50 ,759 ,974 50 ,349 

estetyczne ,978 50 ,482 ,961 50 ,100 

prawdy ,968 50 ,183 ,967 50 ,168 

moralne ,958 50 ,072 ,917 50 ,002** 

święte ,903 50 ,001** ,934 50 ,008** 

 

 Testy normalności wykazały, że zdecydowana większość skal ma rozkłady istotnie 

odbiegające od normalnego – zarówno wśród ogółu badanych, jaki również odrębnie wśród 

kobiet i mężczyzn. W każdym z zastosowanych narzędzi badawczych rozkład przynajmniej 

połowy skal istotnie odbiega od normalności. W tej sytuacji bezpieczniejszym rozwiązaniem 

jest zastosowanie testów nieparametrycznych. Dlatego też w celu badania różnic pomiędzy 

dwiema grupami zastosowano test U Manna-Whitneya jako odpowiednik testu t-studenta, w 

celu badania różnic pomiędzy więcej niż dwiema grupami test Kruskala-Wallisa jako 

odpowiednik analizy wariancji (ANOVA), natomiast w celu zbadania korelacji pomiędzy 

zmiennymi zastosowano współczynnik korelacji rho Spearmana jako odpowiednik 

współczynnika korelacji Pearsona 
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14. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI RHO SPEARMANA 

POMIĘDZY SKALĄ OTWARTOŚCI NA NOWE DOŚWIADCZENIA A POSTAWAMI I PREFERENCJAMI 

WOBEC PIENIĘDZY. Dodatkowo najsilniejsza korelacja przedstawiona została w formie wykresy punktowego 

wraz z równaniem regresji. 

 

Tabela 2. Korelacje pomiędzy otwartością na doświadczenia na postawami i 

preferencjami wobec pieniędzy 

KORELACJA LINIOWA RHO SPEARMANA 

POSTAWY I PREFERENCJE WOBEC PIENIĘDZY 
OTWARTOŚĆ 

rho p 

Pieniądz jako cel życiowy -0,192 0,030* 

Hedonizm 0,076 0,395 

Władza płynąca z pieniędzy 0,028 0,750 

Kontrola finansowa 0,038 0,668 

Pieniądze jako zło -0,009 0,917 

Lęk przed utratą pieniędzy 0,103 0,246 

Szacunek płynący z pieniędzy 0,100 0,261 

 

Rysunek 7. Związek pomiędzy czynnikiem: pieniądze jako cel życiowy a otwartością na 

doświadczenia 
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Występuje ujemna, istotna statystycznie na poziomie p<0,05 korelacja pomiędzy 

otwartością na nowe doświadczenia a postrzeganiem pieniądza jako celu życiowego. Zatem 

im większa otwartość na nowe doświadczenia, tym w mniejszym stopniu pieniądz jest 

postrzegany jako cel życiowy.  

 Otwartość na nowe doświadczenia nie koreluje z żadnym innym czynnikiem postaw                 

i preferencji wobec pieniądza zatem hipoteza: Osoby o wyższym nasileniu czynnika otwartość 

na doświadczenie będą postrzegały pieniądze w kategoriach hedonistycznych nie potwierdziła 

się.  

 Na wykresie ilustrującym związek pomiędzy otwartością na nowe doświadczenia                 

a postrzeganiem pieniądza jako celu życiowego widać wyraźnie 3 silnie odstające punkty – 

dotyczą one osób, które są zdecydowanie zbyt mało otwarte na nowości biorąc pod uwagę 

natężenie czynnika: pieniądz jako cel życiowy. Generalnie jednak niezbyt silny liniowy 

związek jest zauważalny.  
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15. PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI PEARSONA POMIĘDZY 

DWIEMA ZMIENNYMI ILOŚCIOWYMI: PODSKALAMI: JAKOŚCI ŻYCIA A PODSKALAMI WSPARCIA 

SPOŁECZNEGO.  

 

Tabela 11. Korelacja liniowa pomiędzy poczuciem jakości życia (SQLS) a poczuciem 

wsparcia w skali Cohena wśród osób przebywających na oddziale rehabilitacyjnym 

KORELACJA LINIOWA PEARSONA 

PODSKALE 

WSPARCIA W 

SKALI COHENA 

PODSKALE JAKOŚCI ŻYCIA SQLS 

Funkcjonowanie 

psychospołeczne 

(brak) 

Motywacja 

ogólna (brak) 

Objawy i efekty 

uboczne 

farmakoterapii 

Wynik 

ogólny 

Emocjonalne -0,637** -0,552** -0,465** -0,558** 

Informacyjne -0,472** -0,370* -0,304 -0,411* 

Instrumentalne -0,656** -0,551** -0,449* -0,591** 

Rzeczowe -0,579** -0,473** -0,499** -0,548** 

Wynik ogólny -0,640** -0,530** -0,471** -0,577** 

Tabela zawiera współczynniki korelacji liniowej Pearsona „r” Wyniki istotna na poziomie p<0,01 

oznaczono **, istotne na poziomie p<0,05 oznaczono *, bliskie istotności statystycznej oznaczono ~ 

 

 Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeżeli w analizie uwzględniono osoby przebywające na 

oddziale rehabilitacyjnym. Jedynie w przypadku związku podskali jakości życia SQLS- objawy i 

efekty uboczne farmakoterapii z podskalą wsparcia w skali Cohena-wsparcie informacyjne, nie 

stwierdzono zależności istotnej statystycznie. Objawy i efekty uboczne farmakoterapii korelują 

istotnie statystycznie na poziomie p<0,01 z emocjonalnym, rzeczowym i ogólnym wsparciem, a na 

poziomie p<0,05 z wsparciem instrumentalnym. Funkcjonowanie psychospołeczne koreluje istotnie 

statystycznie na poziomie p<0,01 z każdą podskalą wsparcia w skali Cohena a najwyższy 

współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r=-0,656) występuje w przypadku zmiennych: wsparcie 

informacyjne i funkcjonowanie psychospołeczne, czyli im mniejsze wsparcie informacyjne, tym 

gorsze funkcjonowanie psychospołeczne osób przebywających na oddziale rehabilitacyjnym. W 

przypadku korelacji motywacji ogólnej (podskala jakości życia SQLS) z podskalami wsparcia w skali 

Cohena: wsparciem emocjonalnym, instrumentalnym, rzeczowym i ogólnym wsparciem 

zaobserwowano ujemne zależności istotne statystycznie na poziomie p<0,01 a dla związku motywacji 

ogólnej ze wsparciem informacyjnym zależności istotne statystycznie na poziomie p<0,05. Ogólne 

poczucie jakości życia koreluje ujemnie istotnie statystycznie na poziomie p<0,05 tylko ze wsparciem 

informacyjnym, zaś z pozostałymi podskalami wsparcia w skali Cohena, czyli wsparciem 

emocjonalnym, instrumentalnym, rzeczowym i ogólnym poczuciem wsparcia, na poziomie p<0,01.   
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16. PRZYKŁAD WYKRESU PUNKTOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO KORELACJĘ POMIĘDZY DWIEMA 

ZMIENNYMI ILOŚCIOWYMI (POZIOM OSAMOTNIENIA, POZIOM DEPRESJI) Nad wykresem widoczne również 

współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik dopasowania . 

 

Rysunek 8. Związek liniowy pomiędzy ogólnym poziomem osamotnienia w skali UCLA                  

a poziomem depresji wyrażonym na skali Becka 
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r = 0,5586; p = 0,00000; r2 = 0,3121

 

 

Poziom istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona, p=0,00000 wskazuje na 

istotną korelację pomiędzy ogólnym poziomem osamotnienia w skali UCLA, a poziomem 

depresji mierzonym skalą Becka. Im silniejszy ogólny poziom osamotnienia, tym wyższy 

poziom depresji. Przy czym należy zauważyć, że współczynnik korelacji osiągnął wartość 

0,5586, a więc jest to korelacja dość silna. Na wykresie widać wyraźnie dodatni charakter 

związku pomiędzy zmiennymi, a wartość współczynnika dopasowania liniowego r2=0,3121, 

świadczy o przeciętnym dopasowaniu liniowym, dlatego część pacjentów odstaje od 

liniowego trendu. 

 


