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Streszczenie 

Głównym celem rozprawy było zbadanie zgodności decyzji sugerowanych przez dwa podejścia do 

testowania hipotez statystycznych tj. podejście bayesowskie i klasyczne (rozumiane jako testowanie 

istotności statystycznej hipotezy zerowej, null significance hypothesis testing, NHST) z udziałem 

danych pochodzących z rozkładu innego niż normalny. Jeśli badacz statystyki klasycznej otrzyma 

decyzję o przyjęciu hipotezy zerowej, to czy tę samą decyzję podejmie badacz statystyki 

bayesowskiej? Schemat badawczym, jaki wybrano, było porównanie między dwiema grupami. 

Narzędziem w podejściu klasycznym stanowiła p-wartość testu t-Studenta dla prób niezależnych. Zaś 

w podejściu bayesowskim ― czynnik Bayesa BF10. Formuła wzoru czynnika Bayesa BF10 przewiduje 

włączenie uprzedniej wiedzy badacza wyrażonej za pomocą rozkładów apriorycznych. Wobec tego, w 

badaniu wykorzystano trzy rozkłady wyrażające intuicję badacza odnośnie zjawiska (dwa zwane 

informatywnymi i jeden nieinformatywny). Pierwszy z rozkładów odpowiadał sytuacji, w której 

intuicja badacza nie była zgodna z rzeczywistością. Drugi reprezentował wiedzę błędną, badacz mylił 

się odnośnie zjawiska. Trzeci z rozkładów wyrażał niewiedzę badacza na temat zjawiska. Dane 

generowano z rozkładu skośnego - gaussowskiego modyfikowanego wykładniczo (ex-Gaussowskiego) 

- pojawiającego się w badaniach psychologicznych. Modelowano nim zmienną kod moralny troski – 

konstrukt teoretyczny zaczerpnięty z teorii fundamentów Haidta. Obok badania zgodności, 

przedmiotem badań był poziom błędów I-go i II-go rodzaju dla obu podejść i ich wzajemna zależność. 

Porównania służyły do oceny nadrzędności jednego z podejść w obrębie wybranego schematu oraz 

dla rozkładów skośnych. Za pomocą symulacji komputerowych dane generowano zarówno z rozkładu 

teoretycznego, jak i z rozkładu empirycznego pochodzącego z wcześniejszych badań. Manipulowano 

również wielkością efektu d Cohena (d = 0; 0,2; 0,5; 0,8) oraz wielkością próby (n =10, 20, 30, 40, 50, 

100, 150, 200, 300). 

Analizy pokazały, że odsetek zgodności decyzji p-wartości i czynnika Bayesa BF10 zależy od wielkości 

efektu, wielkości próby, ale też i od rodzaju prawdopodobieństwa apriorycznego. Dla 

prawdopodobieństwa apriorycznego reprezentującego wiedzę badacza zgodną z rzeczywistością, 

pełna zgodność między testowaniem klasycznym a bayesowskim jest osiągana dla prób około 200 

obserwacji, gdy wielkość efektu jest równa d Cohena 0,8 a także dla prób wielkości 300 obserwacji, 

gdy wielkość d Cohena wynosi 0,5. Dla wielkości efektu d Cohena równej 0,2 zbadana próba musi 

liczyć co najmniej 600 osób (dokładna wartość nie została wyznaczona ze względu na ograniczenia 

obliczeniowe sprzętu). Okazało się również, że pełna zgodność między narzędziami jest osiągana, gdy 

moc testu t-Studenta była bardzo duża (powyżej 90%). W kontekście błędów I-go i II-go rodzaju 

podejście bayesowskie przewyższa klasyczne, o ile w konstrukcji czynnika Bayesa BF10 użyto 

prawdopodobieństw apriorycznych informatywnych.Mniejsze znaczenie miało to, czy rozkład 

opisujący uprzednią wiedzę badacza, był rozkładem apriorycznym zgodnym z rzeczywistym 

kierunkiem zależności (badacz nie myli się), czy błędnym (badacz ma błędną intuicję). Czynnik Bayesa 

BF10, do którego włączono prawdopodobieństwo aprioryczne nieinformatywne, osiąga o wiele 

gorsze rezultaty, faworyzując hipotezę zerową, co przekłada się zarówno na mniejszą zgodność, jak i 



zwiększony błąd II-go rodzaju. Wyniki pokazały, że badacz może otrzymać różne decyzje stosując 

podejście bayesowskie i klasyczne. Podejście bayesowskie popełnia mniej błędów obu rodzajów, a 

ponadto oferuje badaczowi ocenę wsparcia hipotezy przez dane. Warto więc zmienić sposób 

myślenia o statystyce jako o zbiorze narzędzi do dychotomicznej decyzji między przyjęciem a 

odrzuceniem hipotezy zerowej. 


