PRZEDMOWA
Każdego roku podejmowałem ryzyko i każdego przegrywałem: podczas 20 lat swojej pracy w Yale wielokrotnie nauczałem psychologii poznawczej i nigdy nie
używałem dwukrotnie tego samego podręcznika. [...]
W końcu postanowiłem wziąć się do dzieła i napisać
własną książkę.
[Robert Sternberg (2001). Psychologia poznawcza.
Warszawa: WSiP SA, s. 8].

KAŻDA PRZEDMOWA MA SWÓJ WSTĘP

Kiedy przed kilku laty postanowiliśmy napisać przewodnik po metodologii
i statystyce, mieliśmy na względzie przede wszystkim tych studentów, z którymi kiedykolwiek zetknęliśmy się podczas prowadzonych przez nas zajęć
dydaktycznych. Brakowało nam podręcznika, w którym w przystępny sposób przedstawiony byłby cały proces prowadzenia badań empirycznych, poczynając od tego, skąd się biorą pomysły na eksperymenty, poprzez opis metod badawczych i metod statystycznej analizy danych, a kończąc na zasadach pisania raportu.
Studenci nauk społecznych i humanistycznych często uważają, że metodologia i statystyka to najtrudniejsze przedmioty podczas ich edukacji uniwersyteckiej. Z naszego punktu widzenia sprawa wygląda zupełnie inaczej. Przystępując do pisania tej książki, byliśmy przekonani, że ani statystyka, ani
tym bardziej metody badań w naukach społecznych lub humanistycznych
wcale nie są jakoś nadmiernie skomplikowane czy pozbawione logiki. Nie
mieliśmy jednak również wątpliwości, że wiedza niezbędna do projektowania badań i analizowania ich wyników nie sprowadza się tylko do ogólnej
znajomości metodologii i kilku wzorów statystycznych. Naszym zdaniem
znacznie ważniejsza jest umiejętność wybierania właściwych metod poszukiwania odpowiedzi na stawiane pytania oraz właściwych procedur analizy
danych. Te zaś można ustalić tylko wtedy, gdy będziemy świadomi wszystkich elementów składających się na proces badawczy w nauce.
Każde bowiem badanie naukowe można opisać jako ciąg wielu decyzji. Najpierw musimy wybrać problem, którym chcemy się zajmować, potem po-
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stawić odpowiednie hipotezy, a ich poprawność weryfikować w badaniach
empirycznych. Hipotezy należy jednak uzasadnić, musimy więc podjąć decyzję, jakie teorie najlepiej będą się do tego nadawały. Badania także można
przeprowadzić dopiero wtedy, gdy dobierze się właściwą metodę i sposób
statystycznej analizy danych. Na końcu tego ciągu wyborów trzeba także
podjąć decyzję, komu będziemy prezentować wyniki swoich badań i w jaki
sposób to uczynić. Jak to zwykle bywa, każda poprzednia decyzja ogranicza
możliwości następnej. Niektóre wybory można uzasadnić lepiej, inne gorzej.
Niemal wszystko, o czym napisaliśmy w tej książce, znajduje się w wielu
podręcznikach do statystyki, dostępnych również na polskim rynku wydawniczym. Podjęliśmy jednak wysiłek napisania własnego przewodnika przede
wszystkim dlatego, że chcieliśmy przedstawić swój punkt widzenia na sposób prezentacji zagadnień związanych z prowadzeniem badań empirycznych
w psychologii i naukach pokrewnych. Mieliśmy i nadal mamy nadzieję, że
metodologię i statystykę da się przedstawić w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla „humanistycznego umysłu”. I choć istnieje wiele podręczników,
w których udaje się ten cel osiągnąć, to jednak postanowiliśmy, wzorem Roberta Sternberga, „wziąć się do dzieła i napisać własną książkę”.
TRZY ZASADY

Badanie empiryczne jest sekwencją czynności, czyli procedur, które badacz
stosuje w przemyślany i systematyczny sposób. Rozpoczynając pracę nad
niniejszym przewodnikiem, uznaliśmy, że o procedurach trzeba więc także
rozmawiać w szczególny sposób.
•

Po pierwsze, wszystkie procedury staraliśmy się przedstawiać w kontekście konkretnych przykładów, które są łatwe do wyobrażenia. Dbaliśmy
o to, by były one ciekawe, zaskakujące lub choćby tylko trochę dowcipne. Większość informacji, na jakie się powołujemy w naszym przewodniku, pochodzi z opublikowanych już wyników badań. Czasem decydowaliśmy się skorzystać z istniejących zbiorów danych, aby jakąś metodę
przedstawić bardziej szczegółowo. Od czasu do czasu wymyślaliśmy
również własne przykłady.

•

Drugą regułą, której podporządkowaliśmy tekst naszego przewodnika,
jest zasada opowiadania. Chcieliśmy, aby ta książka bardziej przypominała rozmowę niż typowy podręcznik, w którym wykład jest prowadzony ex cathedra, językiem tyleż poprawnym formalnie, ile suchym i bezosobowym. W końcu skoro mogą być „śpiewane telegramy”, to chyba
mogą być też „mówione podręczniki do statystyki”?! Rozdziały tego
przewodnika zostały więc podzielone na wiele krótkich fragmentów. Zależało nam na tym, aby przedstawiać informacje w małych porcjach, bez
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zbędnego przeładowania i z wieloma pauzami, jak w rozmowie. Z tego
też powodu nie obawialiśmy się wtrącać do naszych opowieści swobodnych dygresji i uzupełnień, czasem dosyć luźno powiązanych z tematem,
ale przecież moc wiedzy tkwi w skojarzeniach, a tych nigdy za wiele.
•

Po trzecie, przyjęliśmy, że nie zakładamy żadnego poziomu przygotowania matematycznego naszych Czytelników. Każdy wzór i każdy zastosowany w nim symbol opisujemy szczegółowo i niemal wszystkie
obliczenia robimy „na piechotę”. Nie trzeba ich samemu powtarzać, ale
w większości przypadków można to zrobić, dysponując kalkulatorem.
Przy okazji warto dodać, że niemal wszystkie obliczenia i wykresy zamieszczone w książce zostały wykonane z wykorzystaniem programu
STATISTICA.

KIMKOLWIEK JESTEŚ, DROGI CZYTELNIKU

Ponieważ jesteśmy psychologami, więc w naszym przewodniku najchętniej
odwołujemy się do przykładów z zakresu psychologii, którą notabene i tak
wszyscy bardziej lub mniej naiwnie uprawiamy na co dzień. I dlatego właśnie mamy nadzieję, że to, co w nim napisaliśmy, może się przydać także
tym, którzy choć nie są psychologami, to jednak prowadzą lub zamierzają
prowadzić badania empiryczne i poszukują źródeł informacji na temat różnych metod badawczych, sposobów analizy danych i ich interpretacji.
Być może, do tej książki zajrzą nie tylko studenci, lecz także pracownicy
naukowo-dydaktyczni, którzy przygotowują swoich podopiecznych do prowadzenia samodzielnych badań. Przewodnik ten może się okazać pożyteczny również dla tych wszystkich praktyków, którzy nierzadko z dala od
ośrodków akademickich pozostają osamotnieni w swoich poszukiwaniach
badawczych.
Kiedy grono adresatów książki jest niejednorodne pod względem płci, wieku, stanu, stażu pracy, tytułów naukowych, a nadto funkcji na uniwersytecie
i poza nim, niezwykle komplikuje się konwencja, w jakiej – z należnym dla
każdego Czytelnika szacunkiem – należałoby się z nim komunikować.
Zastanawiając się nad możliwie prostą formą zwracania się do Czytelników
naszego przewodnika, doszliśmy do wniosku, że najbardziej odpowiednia
będzie forma „Ty”, a na dodatek w rodzaju męskim. I możemy tylko dodać,
że nie ma to nic wspólnego ani z (anty-)feminizmem, ani także z poprawnością lub niepoprawnością polityczną. Z naszego punktu widzenia jest to po
prostu krótka forma, a jej bezpośredniość dobrze oddaje atmosferę komunikacji, na której szczególnie nam zależy.
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KILKA ZDAŃ NA TEMAT TYTUŁU
* Lord, F. (1946). On the statistical treatment of football numbers. American Psychologist, 8,
750-751.

Tytuł naszego przewodnika pochodzi z artykułu Frederica Lorda*. Opisał on
spór między statystykiem a psychologiem, który to spór miał (lub mógł
mieć) miejsce na pewnej uczelni. Statystyk twierdził, że może zastosować
dowolną metodę obliczeniową w odniesieniu do dostarczonych mu danych,
całkowicie ignorując to, jakie jest ich źródło, ponieważ i tak „liczby nie wiedzą, skąd pochodzą”. Psycholog zaś się upierał, że nie można swobodnie
dobierać metody statystycznej analizy danych, dlatego że liczby zgromadzone w wyniku określonego eksperymentu mają swoje znaczenie i nie są po
prostu zbiorem dowolnych liczb losowych.
Kiedy zastanawialiśmy się nad tytułem naszego przewodnika, doszliśmy do
wniosku, że zdanie: „Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą” idealnie pasuje do
tego, co chcemy w nim przekazać. W pewnym sensie ten tytuł jakby sam się
do nas „zgłosił”. Liczby rzeczywiście nie mają zielonego pojęcia, skąd się
wzięły. Świadomy jednak swoich działań badacz, który je zdobył, wie lub
powinien wiedzieć wiele na ich temat. Kiedy uważnie przyjrzymy się temu,
czym zajmują się naukowcy, stwierdzimy, że lwią część swojego czasu pracy poświęcają oni na myślenie właśnie o liczbach: najpierw, kiedy projektują
badania i formułują hipotezy, później podczas badań, gdy je gromadzą,
i wreszcie wtedy, gdy poddają je analizie statystycznej i interpretacji.
W największym skrócie treścią naszego przewodnika jest zatem opis procesu
zdobywania, analizowania i publikowania informacji o liczbach, które coś
znaczą. Rozpoczynamy od momentu, w którym nie mamy jeszcze żadnych
liczb i jesteśmy na etapie poszukiwania interesujących pytań badawczych.
Na ostatnim etapie zajmujemy się już tylko problemem sposobu, w jaki mamy powiadomić innych ludzi o wynikach naszych badań, czyli o znaczeniu
zebranych liczb. Pomiędzy pierwszym a ostatnim rozdziałem naszego przewodnika, a zarazem między pierwszym i ostatnim stadium procesu badawczego, jest wiele etapów pośrednich. Dobrze jest, jeśli na każdym z tych
etapów badacz wie, co zamierza osiągnąć i w jaki sposób chce dojść do stawianych sobie celów. O wszystkich etapach procesu badawczego oraz
o tym, co badacz powinien wiedzieć na temat każdej z tych faz, jest właśnie
ta książka.

DWA SŁOWA USPRAWIEDLIWIENIA

Podręcznik poświęcony metodologii i statystyce można pisać w nieskończoność, ponieważ zawsze jest coś, co należałoby w nim poprawić. Zapewne
dotyczy to także naszego przewodnika. Książkę tę pisaliśmy długo i kilka
razy byliśmy już niemal pewni, że te nieustające poprawki nigdy nie doprowadzą nas do pomyślnego jej wydania. Oczywiście nie przyznamy się do te-
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go, ile czasu zajęło nam jej napisanie, ale jedno jest pewne: z wersji początkowej, która liczyła niewiele mniej stron niż ta, nie zostało już chyba ani
jedno zdanie.
CZAS NA PODZIĘKOWANIA

Podczas kolejnych etapów przygotowywania tego przewodnika prosiliśmy
o radę bardzo wiele osób, którym jesteśmy wdzięczni za wszystkie uwagi.
Chcemy jednak szczególnie podziękować recenzentom tej książki, profesorom Zdzisławowi Chlewińskiemu i Tadeuszowi Markowi, zwłaszcza za poparcie i życzliwość, jakimi nas obdarzali. Dziękujemy pani Ewie Łupinie,
która cierpliwie poprawiała nasze poprawki do kolejnych poprawianych
przez nas wersji przewodnika, członkom zaś Uniwersyteckiej Komisji Wydawniczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydawnictwu Uniwersyteckiemu KUL za zaufanie i finansowe wsparcie jego II
wydania.
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