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1 Analiza menu g÷ównego pakietu SPSS

Zanim przyst ¾apimy do z÷o·zonych operacji przetwarzania danych w pakiecie
SPSS zapoznajmy si¾e dok÷adniej z g÷ównym menu tego programu. Jak widzimy
w menu g÷ównym mo·zna wyró·zníc kilka cz¾ésci.
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W pierwszej cz¾ésci "Plik" mo·zemy odnaléźc zgodnie z intuicj ¾a funkcje umo·zli-
wiaj ¾ace operacje na plikach danych.

W÷asnósci poszczególnych elementów sekcji "Plik" omówimy podczas zaj¾éc na
stosownych przyk÷adach. Wi¾ekszóśc z nich jest bardzo intuicyjna i nie ró·zni si¾e
w znacz ¾acy sposób od innych programów u·zytkowych taki jak m. in, edytory
tekstu. Szczególn ¾a uwag¾e nale·zy zwrócíc na sekcj¾e umo·zliwiaj ¾ac ¾a przejmowanie
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bazy danych z innych programów.

Dwie nast¾epne sekcje menu g÷ównego, tj. "Edycja" oraz "Widok" nie wnosz ¾a
wiele nowego i s ¾a zbli·zone swoj ¾a zawartósci ¾a to typowych programów. Prze-
jd́zmy zatem do omawiania w÷asnósci kolejnej, znacznie bardziej interesuj ¾acej
sekcji "Dane".
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W cz¾ésci tej zawarte s ¾a metody s÷u·z ¾ace do m. in. ÷¾aczenia jak i podzia÷u
danych, agregacji danych, sortowania obserwacji, czy te·z wyboru obserwacji.
Dok÷adniejszej analizy poszczególnych metod dokonamy w dalszej cz¾ésci skryptu.
Ponadto kolejne sekcje umo·zliwiaj ¾a nam przekszta÷cenia danych, analiz¾e danych
oraz tworzenie wykresów tworzenie wykresów.
Oprócz rozwijalnego menu mamy do dyspozycji pasek najcz¾ésciej stosowanych

narz¾edzi.

W powy·zszym zestawie oprócz dobrze znanych wi¾ekszósci funkcji s ¾a równie·z
nowe, niespotykane raczej w innych narz¾edziach. Dla przyk÷adu po klikni¾eciu
przycisku "Przejd́z do obserwacji" otwiera si¾e okno dialogowe, w którym po-
dajemy numer interesuj ¾acej nas obserwacji i program przeskakuje do wskazanej
przez nas obserwacji. Jest to narz¾edzie u·zyteczne przy plikach z du·z ¾a liczb ¾a
obserwacji. Po wybraniu opcji "Informacje o zmiennych" otwiera nam si¾e okno,
w którym mamy wyszczególnione wszystkie zmienne wraz z ich opisem. Bardzo
praktycznym przyciskiem jest "Przywo÷aj okno". Po jego klikni¾eciu otwiera si¾e
lista
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pozwalaj ¾ace na szybki przeskok do najcz¾ésciej stosowanych metod statysty-
cznych.
Kolejnym przyciskiem jaki mamy do dyspozycji jest "Wstaw obserwacje" -

umo·zliwia on wprowadzenie nowej obserwacji w miejsce, w którym przebywamy.
Podobny efekt otrzymujemy przy wykorzystaniu przycisku "Wstaw zmienn ¾a" z
t ¾a ró·znic ¾a, ·ze tym razem wstawiamy zmienn ¾a. Pozosta÷e przyciski umo·zliwiaj ¾a
nam podzia÷na grupy, wa·zenie obserwacji, wybieranie obserwacji. Wybranie
przycisku "Wybieranie obserwacji" umo·zliwia nam np. wybranie próby losowej
z naszego zbioru danych. Przycisk "Etykieta danych" prze÷¾acza nas pomi¾edzy
etykietami zmiennych a wartósciami.
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2 Pocz ¾atek pracy z pakietem STATISTICA, menu
g÷ówne.

Pakiet STATISTICA daje nam mo·zliwóśc wyboru wizualizacji g÷ównego okna
programu. Mamy do dyspozycji wygl ¾ad klasyczny
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lub "wst ¾a·zk¾e"

W celu ujednolicenia w dalszej cz¾ésci skryptu ograniczymy si¾e do klasycznego
widoku.
Widác na pierwszy rzut oka, ·ze oba programy tj. SPSS oraz STATISTICA

s ¾a do siebie dóśc zbli·zone. W obu przypadkach w wierszach znajduj ¾a si¾e ob-
serwacje, zás w kolumnach zmienne.
Omówmy teraz pokrótce cz¾ésci sk÷adowe menu g÷ównego. W pierwszej cz¾ésci
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mamy metody zwi ¾azane z obs÷ug ¾a pliku

W wi¾ekszósci przypadków nazwy metod mówi ¾a wszystko. Bardzo istotn ¾a, z
punktu widzenia przetwarzania danych, jest sekcja "Dane". W zwi ¾azku z tym
nad t ¾a sekcj ¾a pochylmy si¾e nieco staranniej. Pozosta÷e sekcje pozostawiamy do
analizy czytelnikowi. Jak mo·zemy ÷atwo spostrzec w sekcji "Dane" zebrane s ¾a
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metody pozwalaj ¾ace na "obróbk¾e" danych.

Jak widzimy jest to dóśc rozbudowany zbiór mo·zliwósci i dlatego jest na-
jlepiej poznawác poszczególne metody na konkretnym przypadku. Od tej pory
b¾edziemy starali si¾e ka·zdy z rozpatrywanych przypadków rozwi ¾azywác przy po-
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mocy obu pakietów i b¾edziemy porównywali zalety i wady obu narz¾edzi.

3 Tworzenie plików z danymi - deklarowanie zmi-
ennych i wprowadzanie obserwacji.

Aby móc dokonywác porównania obu pakietów musimy najpierw stworzýc plik z
przyk÷adowymi danymi ró·znego typu i na jego podstawie poznác dost¾epne typy
danych oraz sposoby wprowadzania danych. Za÷ó·zmy, ·ze chcemy zebrác dane o
pewnej grupie osób i chcemy zbierác nast¾epuj ¾ace informacje:
- imi¾e
- nazwisko
- p÷éc
- wiek
- czy jest palaczem
- ile papierosów dziennie dziennie pali dana osoba
- jakiej marki papierosy pali
Najpierw stworzymy dany zbiór za pomoc ¾a SPSS. W tym celu w nowym

pliku musimy zadeklarowác stosowne zmienne.

Teraz wprowadzimy kilka wartósci do naszego zbioru podaj ¾ac jako obserwacje
dane uczestników zaj¾éc (dane nie musz ¾a býc zgodne z prawd ¾a). Podczas wprowadza-
nia danych prosz¾e zwrócíc na efekt jaki daje klikni¾ecie w przycisk "Etykiety
wartósci".
Teraz spróbujemy stworzýc identyczny zbiór danych za pomoc ¾a programu

STATISTICA. Przy uruchamianiu programy domýslnie tworzy nam si¾e plik za-
wieraj ¾acy 10 zmiennych oraz 10 przypadków (obserwacji w SPSS). Zadeklarowác
nasze dane mo·zna na kilka sposobów, jeden z nich polega na klikaniu w nag÷ówki
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poszczególnych zmiennych i podania ich specy�kacji
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Innym sposobem jest wykorzystanie edytora specy�kacji zmiennych

dost¾epnego w Dane/Spec. wszystkich zmiennych. Kolejnym, troch¾e oszukańczym
sposobem jest wczytanie ju·z posiadanego pliku stworzonego w pakiecie SPSS.
Zauwa·zmy nast¾epnie, ·ze gdy mamy ju·z stworzone w obu pakietach pliku zawier-
aj ¾ace takie same zestawy zmiennych to mo·zliwe jest bardzo proste przenoszenie
danych pomi¾edzy pakietami.
Teraz w ramach ćwiczenie prosz¾e przy pomocy programu STATISTICA

stworzýc odpowiednik pliku przykladSPSS2.sav.
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Powinien zawierác nast¾epuj ¾ace zmienne

4 Podstawowe operacje na plikach

W tej sekcji skupimy nasz ¾a uwag¾e na podstawowych operacjach na plikach. Do
tej pory dowiedzielísmy si¾e ju·z w jaki sposób w programie SPSS mo·zna przej-
mowác dane pochodz ¾ace z innych narz¾edzi. Oczywíscie w programie STATIS-
TICA istniej równie·z taka mo·zliwóśc, m. in. istnieje mo·zliwóśc wczytywania
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danych pochodz ¾acych z SPSS.

W drug ¾a stron¾e nie jest to ju·z takie proste.
Zastanówmy si¾e teraz w jaki sposób mo·zna po÷¾aczýc dwa (lub wi¾ecej) plików

z danymi tego samego typu. W programie SPSS mo·zna tego dokonác w nast¾epu-
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j ¾acy sposób:
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Nast¾epnie wybieramy plik, który chcemy do÷¾aczýc

i nast¾epnie klikamy dalej.
×¾aczenie plików w programie STATISTICA wykonujemy w nast¾epuj ¾acy sposób
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po czym wybieramy pliki jakie chcemy ÷¾aczýc
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5 Podstawowe operacje na zmiennych

Czasami zdarza si¾e, ·ze na podstawie istniej ¾acych ju·z zmiennych tworzymy kole-
jne zmienne. Dla przyk÷adu na podstawie zmiennych "dochody" oraz "wielkosc"
z przyk÷aduSPSS3.sav chcemy stworzýc now ¾a zmienn ¾a podaj ¾ac ¾a średni dochód
na osob¾e.
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Nast¾epnie deklarujemy now ¾a zmienn ¾a i de�niujemy jej wartósci.
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Teraz wykonamy to samo polecenie w programie STATISTICA, w tym celu
tworzymy now ¾a zmienn ¾a i odpowiednio deklarujemy jej wartóśc.
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Bardzo wa·zne jest wskazania miejsca, w którym ma býc wstawiona nowa zmi-
enna.

Przy deklarowaniu nowej zmiennych mo·zna stosowác numery zmiennych jak te·z
ich nazwy, tj zamiast "=v4/v10" mo·zna podác "=dochody/wielkosc". Ten drugi
sposób jest nawet lepszy, bowiem dzi¾eki temu nie musimy pilnowác numerów
zmiennych i mo·zemy je przestawiác.
Oczywíscie nowe zmienne nie musz ¾a býc powi ¾azane z ju·z istniej ¾acymi tak

prostymi relacjami. Przeanalizujmy teraz dane zawarte w pliku "trojkaty.sav"
oraz "trojkaty.sta". Oba pliki zawieraj ¾a zbiór informacji o trzech odcinkach.
Chcemy na pocz ¾atku stwierdzíc, czy z tych odcinków da si¾e zbudowác trójk ¾at.
Innymi s÷owy chcemy, aby nowa zmienna "czyIstnieje" wynosi÷a zero w przy-
padku gdy nie da si¾e zbudowác trójk ¾ata oraz 1 gdy jest to mo·zliwe. Problem
polega na tym, ·ze w obu programach robi si¾e to w nieco inny sposób. W SPSS
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tworzymy now ¾a zmienn ¾a a nast¾epnie obliczamy jej wartóśc

natomiast w programie STATISTICA mo·zna zrobíc to w jednym kroku, przy
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czym korzystamy ze specjalnej funkcji logicznej

Teraz mo·zemy sobie w obu programach stworzýc kolejne zmienne obliczaj ¾ace
jésli jest to mo·zliwe pole trójk ¾aty. Jésli z danych odcinków nie da si¾e zbudowác
trójk ¾ata to przyjmujemy, ·ze pole wynosi 0. Skorzystamy w tym miejscu ze
wzoru Herona. Dla odmiany najpierw w programie STATISTICA tworzymy
now ¾a zmienn ¾a i podajemy nast¾epuj ¾ac ¾a komend¾e

Natomiast w SPSS musimy stworzýc now ¾a zmienn ¾a i nast¾epnie obliczýc jej
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wartóśc, pami¾etaj ¾ac aby wybrác opcj¾e "Je·zeli"

6 Rekodowanie zmiennych i wybór jednostek statysty-
cznych

W wielu przypadkach uzasadnione jest rekodowanie pewnych zmiennych. Na-
jlepszym przyk÷adem jest tworzenie szeregów rozdzielczych przedzia÷owych ze
wzgl¾edu na pewn ¾a obserwacj¾e. Za÷ó·zmy, ·ze w naszym przyk÷adzie z osobami
chcemy stworzýc szereg rozdzielczy przedzia÷owe ze wzgl¾edu na wiek respon-
denta, przy czym nie chcemy tworzýc naturalnego podzia÷u. Chcemy aby jako
nowe wartósci przyjmowác środki dziesi ¾atek wiekowych, tzn wiek z przedzia÷u
[10; 19] ! 15 itp. W tym celu wchodzimy w sekcj¾e rekodowania i wybieramy
opcj¾e tworzenia nowej zmiennej, mamy równie·z mo·zliwóśc nadpisania istniej ¾a-
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cych ju·z zmiennych.

Nast¾epnie wybieramy wartósci jakiej zmiennej chcemy przekodowác oraz musimy
podác nazw¾e nowej zmiennej i w nast¾epnym kroku wprowadzamy odpowiednie
zakresy.
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Dokonajmy analogicznego przekszta÷cenia w nast¾epnym programie. Istot-
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nym jest aby przed przyst ¾apieniem do rekodowania nale·zy stworzýc now ¾a zmi-
enn ¾a i ustawíc kursor na zmiennej któr ¾a chcemy rekodowác.

Nast¾epnie wprowadzamy zakresy wartósci i tworzymy nowe zmienne.
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Bardzo cz¾esto chcemy wybrác do dalszej analizy tylko niektóre spósród
dost¾epnych jednostek statystycznych. Dla przyk÷adu chcemy z pliku przyk-
ladSPSS2.sav wybrác samotne kobiety o dochodach powy·zej 100 tys rocznie. W
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tym celu musimy post¾epowác zgodnie z poni·zszym schematem.

Zanim przejdziemy do wpisywania stosownych poleceń zauwa·zmy, ·ze po doko-
naniu �ltrowania mo·zemy z naszymi danymi post ¾apíc na trzy sposoby

Pierwszy spowoduje zachowanie ca÷ej dotychczasowej struktury pliku oraz do-
daniu nowej zmiennej opisuj ¾acej wynik �ltrowania i jednoczésnie obserwacje nie
spe÷niaj ¾ace warunku zostan ¾a zaznaczone poprzez przekréslenie. Druga opcja
spowoduje zapisanie do wskazanego pliku obserwacji spe÷niaj ¾acych warunek, zás
trzecia opcja (najbardziej niebezpieczne) spowoduje usuni¾ecie z pliku obserwacji
nie spe÷niaj ¾acych warunku.
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Teraz mo·zemy przyst ¾apíc do pisania stosownego warunku

u

Teraz przésled́zmy rozwi ¾azanie tego problemu w programie STATISTICA. Na-
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jpierw wybieramy opcj¾e podzbiór

nast¾epnie wchodzimy do sekcji zmienne i wybieramy wszystkie zmienne

a nast¾epnie wchodzimy do sekcji przypadki i post¾epujemy jak na poni·zszym
zrzucie, tj. w÷¾aczamy warunki selekcji i wpisujemy stosowne polecenie.
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Podczas zaj¾éc przeprowadzimy analogiczne przekszta÷cenia dla innych zmien-
nych. Dokonamy równie·z znaczenie bardziej skomplikowanych przekszta÷ceń.

7 Rekodowanie w podgrupach i obliczanie wartósci
w podgrupach

Czasami chcemy rekodowác jedynie cz¾éśc danych zawartych w pewnym zbiorze.
W takim przypadku stosujemy rekodowanie z zastosowaniem warunku selekcji.
Dla przyk÷adu chcielibýsmy w zbiorze przykladSPSS2.sav wszystkim kobietom
posiadaj ¾acym dzieci (liczba osób w gospodarstwie > 2) zwi¾ekszýc ilóśc lat pracy
o powiedzmy sta÷¾a liczb ¾e 5. W tym celu post¾epujemy jak na poni·zszych ry-
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sunkach, tzn wybieramy opcj¾e rekodowania na nowe zmienne

nast¾epnie podajemy jak ¾a zmienn ¾a chcemy rekodowác oraz ustalamy nazw¾e
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nowej zmiennej

w kolejnym kroku ustalamy warunek selekcji
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i przechodzimy do okna rekodowania, które poznalísmy ju·z wczésniej. Mo·zna
÷atwo si¾e domýslíc, ·ze wpisywanie tam wszystkich zmian mo·ze býc dóśc m¾ecz ¾ace.
Spróbujmy dokonác naszego przekszta÷cenia w inny sposób. Postawmy sobie
nawet bardziej ambitny plan. Wyznaczymy now ¾a zmienn ¾a, w której za ka·zde
posiadane dziecko powi¾ekszymy zatrudnienie o 3 lata. W tym celu wykorzys-
tamy poznan ¾a ju·z opcj¾e jak ¾a jest obliczenie wartósci.
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Musimy pami¾etác równie·z o podaniu stosownego warunku selekcji

Otrzymany wynik na pierwszy rzut oka oczywíscie spe÷nia nasze wymagania,
ale po dok÷adniejszej analizie dochodzimy do wniosku, ·ze otrzymane wyniki
odbiegaj ¾a nieznacznie od postawionych warunków. Zauwa·zmy bowiem, ·ze nie
uwzgl¾edniamy w naszych rozwa·zaniach kobiet samotnie wychowuj ¾acych dzieci.
Aby rozwa·zýc wszystkie przypadki powinnísmy rozpatrzýc dwa warunki. Dla
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kobiet samotnych podajemy nast¾epuj ¾acy warunek oraz formu÷¾e obliczeniow ¾a
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Natomiast w przypadku kobiet zam¾e·znych stosujemy nast¾epuj ¾ace procedury

Teraz otrzymany efekt jest ju·z znacznie bli·zszy postawionym celom.

8 Zliczanie ilósci wyst ¾apień

Stosunkowo cz¾esto podczas analizy danych chcemy zbadác liczb ¾e wyst ¾apień
danej wartósci. W programie SPSS do zliczania liczby wyst ¾apień s÷u·zy metoda
"zlicz wyst ¾apienia"
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Na pocz ¾atku rozwa·zmy prosty przypadek. Zbadajmy ile osób opisanych w pliku
przykladSPSS2.sav to kobiety. Post¾epuj ¾ac jak na poni·zszym rysunku
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W wyniku otrzymujemy now ¾a kolumn¾e, w której dla obserwacji opisuj ¾acych
kobiet¾e mamy wartóśc 1 natomiast dla m¾e·zczyzn mamy 0. Aby stwierdzíc os-
tatecznie ile mamy kobiet i jaki stanowi ¾a one procent korzystamy z analizy
cz¾estósci.
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Nast¾epnie wybieramy interesuj ¾ace nas opcje (rysunek poni·zej) i otrzymujemy
raport,

z którego mo·zemy wysnúc nast¾epuj ¾ace wnioski: kobiet jest 3179 na 6400 osób i
stanowi ¾a one 49,7% badanych.
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Teraz spróbujmy dokonác analizy bardziej z÷o·zonego przypadku. Za÷ó·zmy,
·ze interesuje nas ile osób w wieku pomi¾edzy 30 i 50 lat ma wykszta÷cenie =4
(magister). W tym celu post¾epujemy jak na rysunku
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Przy czym musimy jeszcze w odpowiedni sposób okréslíc warunek selekcji

a nast¾epnie warunek zliczania
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Otrzymujemy jako wynik now ¾a zmienn ¾a, w której wartóśc 1 jest tam gdzie
spe÷nione s ¾a oba warunki natomiast 0 tam gdzie zgadza si¾e jedynie wiek. Dokonu-
j ¾ac analizy cz¾estotliwósci stwierdzamy na podstawie raportu
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stwierdzamy, ·ze 765 osób spe÷nia oba warunki oraz 3340 osób ma wiek w
zadanym przedziale.

9 Analogiczne rozwa·zania w programie STATIS-
TICA

Teraz rozwa·zymy najciekawsze przypadki w drugim programie. Dla przyk÷adu
z nowym wiekiem kobiet post¾epujemy jak na poni·zszym rysunku

Oczywíscie mo·zemy pokusíc si¾e o napisanie takiej procedury, która mo·ze w
jednym kroku rozwa·zác dwa przypadki za jednym razem.
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W programie STATISTICA mo·zemy ponadto w ÷atwy sposób pod́swietlíc
interesuj ¾ace nas przypadki. Post¾epuj ¾ac zgodnie ze wskazówkami z poni·zszych
rysunków

oraz
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Otrzymujemy pod́swietlenie interesuj ¾acych nas pozycji.

10 Przygotowanie ankiety

W obecnej skupimy si¾e na zasadach tworzenia, wprowadzania oraz wst¾epnej
analizie danych zawartych w ankietach. Za÷ó·zmy, ·ze ankieta sk÷ada si¾e nast¾epu-
j ¾acych cz¾ésci:
a) metryczka
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numer ankietera
numer ankiety
p÷éc K/M
wiek

wykszta÷cenie

średnie
licencjat/in·zynier

magister
doktor

miejscowóśc

wiés
miasto do 20 000

miasto 20000� 50000
miasto 50000- 500 000
miasto powy·zej 500 000

b) pytania z wielokrotnymi odpowiedziami, w naszym przypadku pytanie
mog÷oby brzmiéc:
Czy wybieraj ¾ac kurs kierowa÷és/ kierowa÷ás si¾e

mark ¾a uczelni? tak nie
rzetelnósci ¾a prowadzenia kursów? tak nie
lokalizacj ¾a uczelni? tak nie
dost¾epnósci ¾a parkingów? tak nie
jakósci ¾a obs÷ugi? tak nie
cen ¾a kursu? tak nie
terminami zjazdów? tak nie
czasem trwania kursu? tak nie
liczb ¾a laboratoriów? tak nie
mo·zliwósci ¾a rozbicia p÷atnósci na raty? tak nie
dost¾epnósci ¾a do�nansowania? tak nie
mo·zliwósci ¾a uzyskania certy�katów? tak nie
mo·zliwósci ¾a zni·zki na kart¾e STAT? tak nie
innymi czynnikami, jakimi?

c) w nast¾epnej cz¾ésci zebrane s ¾a pytania powi ¾azane ze skal ¾a Likerta (ograniczymy
si¾e tutaj do klasycznej 5 stopniowej skali Likerta). Rozwa·zane przez nas pyta-
nia b¾ed ¾a dotyczy÷y ró·znych aspektów dotycz ¾acych kursów. W ka·zdym pytaniu
mamy do dyspozycji nast¾epuj ¾ace odpowiedzi:
- zdecydowanie si¾e zgadzam
- raczej si¾e zgadzam
- nie mam zdania w tej sprawie
- raczej si¾e nie zgadzam
- zdecydowanie si¾e nie zgadzam

Ankietowanym postawiono natomiast postawiono pytania dotycz ¾ace nast¾epu-
j ¾acych kwestii:
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Przy wyborze kursu kierowa÷em si¾e mark ¾a uczelni.
Przy wyborze kursu cena nie by÷a najwa·zniejsza, wa·zniejsze by÷y inne as-

pekty.
Przy wyborze kierowa÷em si¾e jakósci ¾a obs÷ugi.
Przy wyborze kursu decydowa÷y wzgl¾edy �nansowe, cena mia÷a decyduj ¾ace

znaczenie.
Jestem zadowolony z odbytego kursu, nie mam ·zadnych zastrze·zeń.
Kurs spe÷ni÷wszystkie moje oczekiwania.
Przy wyborze kursu kierowa÷em si¾e renom ¾a uczelni.
Nie jestem w pe÷ni zadowolony z kursu.

Oczywíscie ÷atwo tutaj spostrzec, ·ze czéśc stwierdzeń si¾e dubluje, natomiast
czéśc si¾e wzajemnie uzupe÷nia. Jest to ca÷kowicie zamierzone i w dalszej cz¾ésci
pomo·ze nam sprawdzíc wiarygodnóśc odpowiedzi.

d) ostatnia cz¾éśc sk÷ada si¾e z zestawu pytań dla których stosujemy skal¾e
dyferencja÷u semantycznego. W naszych rozwa·zaniach b¾edziemy zak÷adali, ·ze
w ka·zdym stwierdzeniu ankietowany móg÷zaznaczýc jedn ¾a z 7 odpowiedzi, z
których pierwsza by÷a skrajnie negatywna, 4 neutralna, zás 7 skrajnie pozyty-
wna.

Rozwa·zamy nast¾epuj ¾ace cechy w tej cz¾ésci:

popularnóśc uczelni
obs÷uga studentów
koszty kursu
warunki studiowania
prowadz ¾acy
pracownie (komputery, oprogramowanie)
warunki lokalowe
zadowolenie z kursu
Dla ujednolicenia nazw zmiennych zastosujmy nazwy jak na poni·zszych zrzu-
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tach
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Jésli mamy ju·z ustalone nazwy zmiennych warto zastanowíc si¾e jakie wartósci
mog ¾a przyjmowác poszczególne zmienne. Jésli chodzi o dwie ostatnie cz¾ésci to
nie ma tutaj raczej ·zadnych problemów z okrésleniem mo·zliwych wartósci. Zmi-
enne odnosz ¾ace si¾e do ostatniej cz¾ésci przyjmuj ¾a wartósci od 1 do 7. W cz¾ésci
trzeciej zás od 1 do 5. Cz¾éśc druga musi zapewniác nam mo·zliwóśc stwierdzenia,
czy wybrane zosta÷y konkretne odpowiedzi. Najwygodniejsze wydaje si¾e zas-
tosowanie 0 dla "nie", zás 1 dla "tak". Najwi¾ecej problemów mo·ze niéśc okrésle-
nie mo·zliwych odpowiedzi dla metryczki. Pole numer ankietera oraz numer
ankiety nale·zy ograniczýc jedynie poprzez liczb ¾e ankieterów oraz liczb ¾e ankiet,
nie jestésmy jednak w stanie (jak równie·z nie ma to wi¾ekszego sensu) okréslíc
mo·zliwych odpowiedzi. Podobne przemýslenia odnosz ¾a si¾e do zmiennej wiek, nie
jestésmy w stanie okréslíc wieku respondentów, chcemy jedynie aby by÷y to os-
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oby doros÷e. Jésli chodzi natomiast o kolejn ¾a pozycj¾e, czyli p÷éc to tutaj nie ma
problemów z okrésleniem mo·zliwych odpowiedzi i stosownym przygotowaniem
formularza. Jésli chodzi o zmienn ¾a wykszta÷cenie to przyjmijmy konwencj¾e jak
w poni·zszej tabeli

wartóśc etykieta
0 średnie
1 licencjat / in·zynier
2 magister
3 doktor

w podobny sposób okréslimy wartósci dla zmiennej zamieszka÷y

wartóśc etykieta
0 wiés
1 miasto do 20 000
2 miasto 20000� 50000
3 miasto 50000- 500 000
4 miasto powy·zej 500 000

11 Wst¾epna analiza danych

Podczas wst¾epnej analizy danych postaramy si¾e poznác podstawowe charak-
terystyki naszej próby. Postaramy si¾e stwierdzíc jaki procent stanowi ¾a kobiety,
jak kszta÷tuje si¾e rozk÷ad próby ze wzgl¾edy na wiek, wykszta÷cenia, czy te·z
miejsce zamieszkania. Na wst¾epie za pomoc ¾a wykresy ko÷owego przedstawmy
podzia÷naszej próby ze wzgl¾edu na wiek
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Jak ÷atwo stwierdzíc m¾e·zczýzni s ¾a w wi¾ekszósci i stanowi ¾a 52% próby.
Nast¾epnie wyznaczmy histogram wieku naszych respondentów

W dalszej cz¾ésci gra�cznie przedstawiamy rozk÷ad wykszta÷cenia
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i ostatecznie miejsce zamieszkania

Jakie wnioski mo·zna wysnúc ze wst¾epnej analizy danych za pomoc ¾a gra�cznych
reprezentacji cz¾ésci sk÷adowych metryczki?

12 Sprawdzenie poprawnósci danych

W tej cz¾ésci skupimy si¾e na dóśc istotnej cz¾ésci analizy badań ankietowych.
Jest dóśc trudna i sporna cz¾éśc. Pojawia si¾e bowiem problem czy usuwác z
dalszej analizy ewidentnie b÷¾ednie wype÷nione ankiety, czy mo·ze wyst¾epuj ¾ace
b÷¾edy s ¾a jedynie kwesti ¾a póspiechu i niezamierzonej pomy÷ki. Zauwa·zmy, ·ze w
cz¾ésci pytania z wielokrotnymi odpowiedziami pojawia si¾e odpowied́z dotycz ¾aca
zni·zki za posiadanie karty STAT. Karta ta jest moim wymys÷em i jésli wiem nie
istnieje w rzeczywistósci. W zwi ¾azku z tym wszystkie osoby, które odpowiedzia÷y

55



"TAK" w tym pytaniu s ¾a powiedzmy niezgodne z prawd ¾a ;).

Jak widác na powy·zszym wykresie osób, które mijaj ¾a si¾e z prawd ¾a jest dóśc
du·zo i usuni¾ecie ich mog÷oby znacznie zmniejszýc prawdziwóśc wyników. Ukry-
wanie w mo·zliwych odpowiedziach takich, które s ¾a niemo·zliwe albo �kcyjne jest
wskazane i pozwala nam oceníc szczeróśc i prawdziwóśc odpowiedzi responden-
tów.
Podobny trik zosta÷równie·z zastosowany w sekcji pytác ze skal ¾a Likerta.

Przy dok÷adniejszej analizie mo·zemy ÷atwo zauwa·zýc, ·ze pytania:
Przy wyborze kursu cena nie by÷a najwa·zniejsza, wa·zniejsze by÷y inne as-

pekty.
Przy wyborze kursu decydowa÷y wzgl¾edy �nansowe, cena mia÷a decyduj ¾ace

znaczenie.
Wzajemnie si¾e uzupe÷niaj ¾a, czyli jésli w pierwszym pytaniu pojawia si¾e

odpowied́z powiedzmy "zdecydowanie si¾e zgadzam" to w drugim powinno po-
jawíc si¾e "zdecydowania si¾e nie zgadzam". Oczywíscie taka korelacja by÷aby
idealna, ale oczywíscie mo·zemy dopúscíc inne powi ¾azania. Nie powinnísmy jed-
nak akceptowác odpowiedzi "zdecydowanie si¾e zgadzam" na dwa tak postawione
pytania. Podobnie zachowuj ¾a si¾e stwierdzenia:
Jestem zadowolony z odbytego kursu, nie mam ·zadnych zastrze·zeń.
Nie jestem w pe÷ni zadowolony z kursu.
Postarajmy si¾e teraz wy÷apác odpowiedzi, które sugeruj ¾a powiedzmy zbytni

póspiech podczas wype÷niania ankiet. Zastanówmy si¾e jakie pary odpowiedzi
uznajemy za "podejrzane"? Przyjmijmy konwencj¾e, ·ze za podejrzane uznamy
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nast¾epuj ¾ace pary odpowiedzi:

zdecydowanie si¾e zgadzam zdecydowanie si¾e nie zgadzam
raczej si¾e zgadzam zdecydowaniem si¾e nie zgadzam
zdecydowanie si¾e zgadzam raczej si¾e nie zgadzam

Stwórzmy zatem dwie nowe zmienne, które przyjm ¾a wartóśc 1 gdy nast ¾api którýs
z powy·zszych przypadków oraz wartóśc 0 gdy ·zaden z nich nie wyst ¾api. Oczy-
wíscie najpierw uzupe÷nimy now ¾a zmienn ¾a zerami, a potem wstawimy jedynki
w odpowiednich miejscach. Kluczowe jest tutaj zastosowanie odpowiedniego
warunku. Mo·zemy oczywíscie napisác koniunkcj¾e odpowiednich przypadków

gdzie w warunki selekcji wpisano nast¾epuj ¾acy warunek:
(cenaNieistotnaL=1 & taniaPropozycjaL=5) j (cenaNieistotnaL=2 & taniaPropozy-

cjaL =5) j (cenaNieistotnaL = 1 & taniaPropozycjaL = 4) j (cenaNieistotnaL
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=5 & taniaPropozycjaL =1) j (cenaNieistotnaL =5 & taniaPropozycjaL = 2) j
(cenaNieistotnaL = 4 & taniaPropozycjaL= 1).
Oczywíscie jésli troch¾e pokombinujemy mo·zemy wykorzystác szanse jakie

daj ¾a nam mo·zliwe wartósci przyjmowane przez poszczególne zmienne. Okazuje
si¾e, ·ze ten sam rezultat otrzymujemy poprzez zastosowanie nast¾epuj ¾acej formu÷y
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Analogiczne rozwa·zania zastosujemy do drugiej pary zmiennych kolizyjnych

A nast¾epnie w nowej zmiennej oznaczymy sobie te przypadki, w których
nast ¾api÷y dwie kolizje. Jésli chcemy jedynie wy÷apác dwie kolizje to najprósciej
zastosowác nast¾epuj ¾ac ¾a formu÷¾e

Jésli jednak interesuje nas liczba kolizji to iloczyn musimy zast ¾apíc sum ¾a.

Zastanówmy si¾e teraz w jaki sposób mo·zna wykrywác potencjalne braki
rzetelnósci w wype÷nianiu ankiety w sekcji pytań ze skal ¾a dyferencja÷u seman-
tycznego. W tym miejscu nasuwa si¾e nast¾epuj ¾ace spostrze·zenie: je·zeli w pier-
wszej dla pocz ¾atkowych stwierdzeń opinia jest pozytywna, natomiast w ostat-
nim (podsumowuj ¾acym) stwierdzeniu jest ona negatywna, to mo·zemy s ¾adzíc, ·ze
ankieta nie by÷a uwa·znie wype÷niana i któs z rozmachu zakrésla÷odpowiedzi (s ¾a
to dóśc cz¾esto spotykane sytuacje, dlatego uk÷adaj ¾ac ankiet¾e dobrze jest czasami
odwrócíc jakiés stwierdzenie). Wy÷apmy zatem w kolejnej zmiennej kontrolnej
opisan ¾a powy·zej sytuacj¾e oraz jej zaprzeczenie, tzn. wi¾ekszóśc wskazań jest
negatywna a ostateczne podsumowanie jest pozytywne. Przy czym za negaty-
wne b¾edziemy tutaj przyjmowác odpowiedzi od 1 do 3 zás za pozytywne od
5 do 7. W tym celu stworzymy sobie now ¾a zmienn ¾a, która przyjmuje wartóśc
1 jésli wszystkie pocz ¾atkowe odpowiedzi s ¾a pozytywne, wartóśc -1 jésli wszys-
tkie s ¾a negatywne oraz wartóśc 0 w pozosta÷ych przypadkach. Standardowo
najpierw wyzerujemy wszystkie odpowiedzi, nast¾epnie wpisuj ¾ac odpowiedni ¾a
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formu÷¾a ustalamy w jakich przypadkach jest wartóśc 1

zast¾epuj ¾ac nierównóśc > przez < ustalamy, gdzie jest wartóśc -1. Teraz zostaje
ju·z jedynie wy÷apanie tych przypadków w których kontrolaDS ma wartóśc 1
oraz zmienna kursZadowolenieDS ma wartóśc negatywn ¾a i odwrotnie.
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