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W roku 2011 wykryto oszustwo Diederika Stapela. Okazało siĊ, Īe nie tylko Stapel fałszował dane,
lecz takĪe czasopisma nie dostrzegły wielu oczywistych błĊdów oraz zachĊcały do przekłamaĔ
(np. pomijania badaĔ z wynikami nieistotnymi). Równolegle ukazał siĊ artykuł Simmonsa, Nelsona i Simonsohna (2011) poĞwiĊcony wątpliwym praktykom badawczym, które mogą znacząco
zwiĊkszaü odsetek wyników fałszywie pozytywnych poprzez arbitralne decyzje dotyczące analizy
i prezentacji danych. Niedługo potem pojawiły siĊ wyniki badaĔ wskazujących na to, Īe znaczna
czĊĞü badaczy przyznaje siĊ do stosowania takich praktyk oraz Īe są one powszechnie akceptowane. Wydarzenia te zaowocowały szeroką dyskusją dotyczącą rzetelnoĞci danych w psychologii.
Autor omawia najwaĪniejsze punkty dyskusji, wskazując teĪ, w jaki sposób niski stopieĔ dojrzałoĞci teorii, brak konsensusu o do zasad stosowania technik badawczych i interpretowania wyników oraz nierealistyczne wymagania redakcji czasopism empirycznych mogły siĊ przyczyniü do
kryzysu.
Słowa kluczowe: oszustwo w psychologii, Diederik Stapel, „psychologia fałszywie pozytywna”,
wybiórcze publikowanie.
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STAPEL I KRYZYS PSYCHOLOGII AD 2014

Choü dekretowanie „kryzysu” psychologii jest czymĞ regularnym i towarzyszy nam od bardzo dawna (Asch, 1952/1987; Ring, 1967; Elms, 1975; Bevan,
1991; Staats, 1999; Rozin, 2001; Rand i Ilardi, 2005), wydaje siĊ, Īe ostatnie lata
są szczególne. W relatywnie krótkim czasie ukazało siĊ wiele tekstów poddających w wątpliwoĞü rzetelnoĞü typowych danych w psychologii (cały numer 6
Perspectives on Psychological Science – vol. 7, 2012; Asendorf i in., 2013; Ferguson, 2013; John, Loewenstein i Prelec, 2012; Kepes i McDaniel, 2013; LeBel
i Peters, 2011; Masicambo i Lalande, 2012; Mitchell, 2012; Murayama, Pekrun
i Fiedler, 2013; Simmons, Nelson, i Simonsohn, 2011; Simonsohn, 2013; Simonsohn, Nelson i Simmons, 2014; Tressoldi, 2012; Wicherts, Bakker i Molenaar,
2011; w literaturze polskiej: BrzeziĔski, 2012 oraz Klebaniuk, 2012). Specjalny
numer Perspectives on Psychological Science zatytułowano Crisis of confidence
(Pahsler i Wagenmakers, 2012), co moĪna wymownie przetłumaczyü jako „kryzys pewnoĞci”, ale teĪ „kryzys zaufania”.
NajwaĪniejszym powodem „wzmoĪenia” jest wykrycie trwającego kilkanaĞcie lat oszustwa Stapela (wiĊkszoĞü cytowanych wyĪej artykułów je przywołuje). Historia odbiła siĊ szerokim echem wĞród specjalistów (i nie tylko) i nie ma
potrzeby przypominaü tutaj szczegółów, które są szeroko opisane w innych miejscach (Bhattacharjee, 2013; Klebaniuk, 2012; Levelt Committee, Noort Committee, Drenth Committee, 2012; dalej: Levelt, 2012). Wystarczy tylko wspomnieü,
Īe po dochodzeniu specjalnej komisji wycofano prawie 60 artykułów z okresu
15 lat, opublikowanych w najbardziej uznanych psychologicznych czasopismach.
IstotnoĞü historii Stapela nie polega na tym, Īe w psychologii znalazł siĊ jeden oszust. Skoro są w innych dyscyplinach, trudno spodziewaü siĊ, Īeby psychologia była w tym wzglĊdzie jakaĞ szczególna. Problem w tym, Īe kilkadziesiąt tekstów z przeszło dwoma setkami badaĔ nie zostało zakwestionowanych ani
na etapie peer-review, ani – przede wszystkim – poprzez mechanizm intersubiektywnej sprawdzalnoĞci (niezaleĪne replikacje). To znacząco odróĪnia aferĊ Stapela od innych oszustw naukowych, zwłaszcza w naukach przyrodniczych (por.
Stroebe, Postmes i Spears, 2012), w których wykrycie oszustwa czĊsto było
spowodowane niemoĪliwoĞcią powtórzeĔ eksperymentów. Fizycy byli Ğwiadkami afery podobnego kalibru. Jan Hendrik Schön, swego czasu młoda gwiazda
fizyki materiałowej, publikował jeden artykuł co dwa tygodnie w czasopismach
pokroju Science i Nature. ĩadne laboratorium nie potrafiło uzyskaü materiałów
podobnej jakoĞci jak rzekomo przez niego wytwarzane, przez co zaczĊto uwaĪnie przyglądaü siĊ jego badaniom. Od pierwszych publikacji eksperci potrzebowali niecałych dwóch lat, Īeby wykryü systematyczne anomalie w danych i za-
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kwestionowaü rzetelnoĞü jego pracy (Reich, 2009). Natomiast przed wyjĞciem na
jaw oszustwa Stapela nie pojawiła siĊ Īadna systematyczna krytyka jego odkryü
oraz nie ukazała siĊ, według mojej najlepszej wiedzy, Īadna nieudana replikacja
jego badaĔ. Sam Stapel „wpadł” z powodów, jak na skalĊ oszustwa, wysoce prozaicznych (np. chwalił siĊ współpracownikowi udanymi wynikami, ale nie był
w stanie pokazaü danych surowych; Bhattacharjee, 2013).
Samemu oszustwu daleko było do doskonałoĞci. Dokonana post factum analiza danych statystycznych w artykułach wykazała szereg nieprawidłowoĞci.
Eksperci zwracali uwagĊ na takie nieprawdopodobne sytuacje, jak identyczne
dane w niezaleĪnych eksperymentach (np. Ğrednie i odchylenia standardowe),
niewystĊpowanie brakujących danych, bardzo niskie statystyki F wszĊdzie tam,
gdzie nie spodziewano siĊ istotnych efektów, zbyt silne efekty jak na skale
o niskich rzetelnoĞciach lub skale z jedną pozycją. Gdy analizowano dane surowe, znajdywano mechanicznie przeklejone kolumny zmiennych. W zasadzie
kaĪdy zakwestionowany artykuł miał jakieĞ nieprawidłowoĞci (Levelt, 2012,
s. 69-100). Fabrykowanie danych nie jest, wbrew pozorom, łatwe. To, Īe najlepsze czasopisma psychologiczne systematycznie przepuszczały takie dane, Ğwiadczy o tym, Īe albo recenzenci nie mieli dostatecznych kompetencji (przede
wszystkim statystycznych), albo teĪ przygotowywali recenzje „po łebkach”. APA
w standardowym ogłoszeniu o poszukiwaniu recenzentów informuje, Īe „recenzowanie jest czasochłonne; potrzeba około 1-4 godzin na jeden manuskrypt”
(moĪna je znaleĨü w bazie PsycARTICLES po wpisaniu zapytania „reviewers
wanted”). Przyjmując nawet liczbĊ czterech godzin za wystarczającą, trudno nie
postawiü retorycznego pytania, czy rzeczywiĞcie przez cztery godziny moĪna
przeczytaü z duĪą uwagą artykuł opisujący 3-6 badaĔ, przeanalizowaü podstawy
teoretyczne, sprawdziü cytowane Ĩródła, zastanowiü siĊ nad sensownoĞcią procedury i wykorzystanych narzĊdzi, nie mówiąc o skontrolowaniu danych surowych czy sprawdzeniu poprawnoĞci obliczeĔ (o napisaniu samej recenzji nie
wspominając). Stawiałbym tezĊ, Īe przez taki czas recenzent moĪe co najwyĪej
sprawdziü podstawowe standardy edytorskie, wytknąü oczywiste błĊdy i przedstawiü w recenzji własne poglądy na sprawĊ.
Komitet powołany do zbadania afery nie obwinił tylko samego Stapela. Redaktorzy i recenzenci czasopism chĊtnie bowiem przyjmowali bez zastrzeĪeĔ
(prawie) zawsze udane badania Stapela, ale równieĪ zachĊcali go oraz współautorów jego artykułów do przekłamaĔ. Cytując raport: „[…] współautorzy [artykułów Stapela] przyznawali, Īe czasami redaktorzy i recenzenci prosili, Īeby
pewne zmienne były usuniĊte, poniewaĪ dziĊki temu wyniki byłyby bardziej
zgodne z rozumowaniem i tokiem narracji. Skutkowało to usuwaniem niepoĪądanych rezultatów. Recenzenci równieĪ wymagali, aby nie wszystkie przepro-
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wadzone analizy były opisywane, przykładowo poprzez niewspominanie «niewychodzących» hipotez, które początkowo były zakładane jako prawdziwe. Czasami recenzenci nalegali na przeprowadzenie dodatkowych badaĔ «pilotaĪowych», które były potem raportowane jako przeprowadzone przed właĞciwym
badaniem. W ten sposób procedura badaĔ oraz wybór bodĨców były uzasadnione
rzekomo wczeĞniejszą wiedzą […]” (Levelt, 2012, s. 53).
Stapel pokazał, Īe inteligentna osoba jest w stanie łatwiej publikowaü i robiü
karierĊ za pomocą „gładkich” wyników, podpartych atrakcyjną narracją, niĪ danych zebranych rzetelnie, które najprawdopodobniej byłyby bardziej niejednoznaczne i mniej efektowne. Jednak oszustwo Stapela moĪe wskazywaü na duĪo
bardziej fundamentalny problem, a mianowicie na to, Īe w psychologii znaczna
czĊĞü odkryü jest ze sobą słabo powiązana teoretycznie, ma miejsce bardziej
„zbieractwo” faktów niĪ budowanie dobrze zintegrowanego systemu wiedzy.
Nowe odkrycia trudno umieĞciü na tle szerszego krajobrazu teoretycznego, gdyĪ
albo go nie ma, albo (zapewne czĊĞciej) jest zbyt ogólny, aby jednoznacznie
stwierdziü, jakie powinny byü wyniki badaĔ. W jednym ze swoich sfałszowanych badaĔ Stapel „pokazał”, Īe w bardziej chaotycznym Ğrodowisku (np. zanieczyszczonym Ğmieciami) ludzie w wiĊkszym stopniu dyskryminują mniejszoĞci
(np. siadają dalej od takich osób na publicznej ławce; Stapel i Lindenberg, 2011).
Ta i inne jego hipotezy nie wydają siĊ w Īaden sposób szczególne. Są to badania,
jakich mnóstwo w literaturze. Nie opisują jakichĞ przełomowych lub sensacyjnych odkryü, zwłaszcza takich, które byłyby sprzeczne z dotychczasową wiedzą
(tak jak Bem, 2011 w swoim artykule o prekognicji). Trudno teĪ wskazaü jakieĞ
(meta)teorie psychologiczne, z którymi byłyby niezgodne. Natomiast moĪna
(Stapel to zrobił) dorobiü do nich sensownie brzmiące uzasadnienie teoretyczne
i dodaü sporo Ĩródeł ukazujących podobne efekty. Efekty, choü przekonujące, nie
są jakieĞ szczególnie silne (sam Stapel zwracał uwagĊ na to, Īeby sfabrykowane
efekty nie były bardzo mocne, gdyĪ bĊdą mało przekonujące dla redaktorów, por.
Bhattacharjee, 2013).
Oszustwo na taką skalĊ jest czymĞ niezwykle rzadkim nawet w naukach
przyrodniczych (por. Stroebe i in., 2012). W psychologii jest tym bardziej szczególne, gdyĪ oszustwa są tu wykrywane rzadko. Zasadnicze pytanie brzmi, czy
Stapel był „czarną owcą” (jak sugeruje organizacja psychologów społecznych
European Association of Social Psychology, 2012), czy moĪe przykładem zjawiska wcale nierzadkiego w psychologii. Definitywnej odpowiedzi nie ma, przypadek Stapela pokazuje jednak, Īe wskazany jest niepokój co do moĪliwoĞci społecznoĞci naukowej w wykrywaniu takich oszustw. Jednak fałszerstwo polegające na tworzeniu nieistniejących danych to niejedyny problem, który moĪe powaĪnie zniekształcaü obraz rzeczywistoĞci w nauce. W dyskusjach wokół stanu
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psychologii pojawiają siĊ głosy, Īe wcale niemały odsetek badaczy moĪe przekłamywaü rzeczywistoĞü w duĪo bardziej subtelny sposób.

SUBTELNIEJSZE PRZEKŁAMANIA,
CZYLI PSYCHOLOGIA FAŁSZYWIE POZYTYWNA

W mniej wiĊcej tym samym czasie, gdy wybuchła afera Stapela, ukazał siĊ
artykuł Simmonsa i współautorów (2011) o „psychologii fałszywie pozytywnej”
(gra słów z połączenia „błĊdu fałszywie pozytywnego” i „psychologii pozytywnej”; ang. false-positive psychology). Tekst zdobył sporą popularnoĞü (ponad 800
cytowaĔ w Google Scholar; stan na kwiecieĔ 2015) i spekulowałbym, Īe afera
Stapela wydatnie siĊ do tego przyczyniła. Nie omawia on zasadniczo nowych
idei (np. Maxwell, 2004; Ioannidis, 2005), jednak jest standardowo cytowany
przy okazji najnowszych dyskusji dotyczących „kryzysu”.
Artykuł ma dwie czĊĞci: „empiryczną” i matematyczną. W czĊĞci „empirycznej” przedstawiono sprawozdanie z rzeczywistego badania. Wybiórczo raportując dane, „dowiedziono” wystĊpowania absurdalnych efektów, np. słuchanie piosenki When I’m 64 zespołu „The Beatles” zmniejsza wiek osób badanych.
W czĊĞci matematycznej wygenerowano losowe rozkłady danych, mające symulowaü rzeczywiste badania. Zastosowano jedną z czterech praktyk „podkrĊcania”
danych, Īeby sprawdziü, w jaki sposób zwiĊkszą prawdopodobieĔstwo wyniku
istotnego. Te praktyki to:
1. UĪywanie wielu zmiennych zaleĪnych i raportowanie tylko tej, która
„wyszła”.
2. Dodawanie kolejnej grupy badanych tak długo, aĪ nie osiągnie siĊ istotnoĞci statystycznej (i, oczywiĞcie, zaprzestawanie badaĔ, gdy tylko istotnoĞü zostanie osiągniĊta).
3. UwzglĊdnianie jakiejĞ zmiennej dwuwartoĞciowej jako dodatkowej
współzmiennej (np. płci).
4. Wykonywanie eksperymentu z wiĊcej niĪ dwoma grupami eksperymentalnymi i wybiórcze raportowanie tylko tych, miĊdzy którymi wykryto istotne róĪnice.
Stosowanie wymienionych praktyk zwiĊksza około dwukrotnie prawdopodobieĔstwo popełnienia błĊdu fałszywie pozytywnego z „tradycyjnych” 5%,
jednak stosowanie wszystkich czterech metod powoduje, Īe istnieje aĪ 61%
szans na znalezienie jakiegoĞ istotnego efektu w zupełnie losowych danych.
Fakt, Īe teoretycznie jest moĪliwe stosowanie takich sztuczek, nie mówi nam
nic na temat tego, jak bardzo jest to rozpowszechnione. Dlatego próbĊ empirycz-
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nego oszacowania rozpowszechnienia wyĪej wymienionych wątpliwych praktyk
badawczych przeprowadzili John i współautorzy (2012). Zaproszenie do badania
wysłano do 6 tys. psychologów, pracowników naukowych amerykaĔskich uczelni. Badanym zapewniono anonimowoĞü i motywowano do mówienia prawdy
(wskazywali organizacje poĪytku publicznego, na których konto dokonywano
przelewów). Ostatecznie nieco ponad 2100 osób wziĊło w nich udział. Badacze
pytali o to, czy osoba kiedykolwiek realizowała jedną z wymienionych w Tabeli 1 wątpliwych praktyk. Dodatkowo ankietowani badacze szacowali rozpowszechnienie tych praktyk wĞród innych badaczy oraz oceniali, jaka czĊĞü badaczy przyznałaby siĊ do wątpliwych praktyk i zestawiając te wartoĞci, szacowano
rzeczywiste rozpowszechnienie praktyk. Badani byli motywowani do mówienia
prawdy (autorzy wpłacali pewną kwotĊ na wybraną organizacjĊ dobroczynną).
Pytano takĪe o dopuszczalnoĞü poszczególnych praktyk w 3-stopniowej skali.
Wyniki przedstawiłem w Tabeli 1.
W przypadku niektórych kategorii ponad 50% badanych przyznaje siĊ do
praktyk, które prowadzą do zawyĪonej liczby wyników fałszywych pozytywnych. Oszacowano, Īe odsetek badaczy stosujących analizowane przez Simmonsa i współautorzy (2011) praktyki, takie jak nieraportowanie zmiennych zaleĪnych, dokładanie osób do celek aĪ do skutku i wybieranie tylko „działających”
porównaĔ miĊdzy grupami, wynosi odpowiednio 78%, 72% i 42%. Jednym
z najbardziej pesymistycznych wniosków jest, Īe wszystkie wątpliwe praktyki
badawcze (poza fałszowaniem danych) nie są postrzegane jako coĞ złego, ale są
oceniane jako „dopuszczalne” (rzadziej jako „raczej dopuszczalne”). W przyszłych badaniach byłoby interesujące rozstrzygnąü, czy wynika to z niskiej ĞwiadomoĞci metodologicznej, czy teĪ raczej z cynicznego pragmatyzmu. MoĪna teĪ
zasadnie zakładaü, Īe jakiĞ odsetek nieuczciwych badaczy nie przyzna siĊ do
stosowania takich praktyk lub w ogóle nie przystąpi do ankiety (nie wziĊło
w niej udziału ponad 60% zaproszonych).
Wyniki Johna, Lowensteina i współautorów wskazują, Īe „psychologia fałszywie pozytywna”, przed którą ostrzegają Simmons i współautorzy (2011),
moĪe mieü miejsce, i nie jest tylko matematyczną ciekawostką. Idąc krok dalej,
Bakker, van Dijk i Wicherts (2012) symulowali badania nad efektami o załoĪonej
sile i zestawiali je w „metaanalizy”. Najlepszą strategią pod kątem uzyskania
publikowalnych (istotnych statystycznie) wyników było przeprowadzanie wielu
nieduĪych badaĔ z zastosowaniem wątpliwych praktyk badawczych. Takie praktyki najbardziej teĪ wypaczały obraz rzeczywistoĞci. Biorąc pod uwagĊ, Īe standardowa wielkoĞü badania psychologicznego to około 40 osób (Tressoldi, 2012;
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Marszalek, Barber, Kohlhart i Holmes, 2011), wydaje siĊ, Īe taka strategia jest
nierzadko stosowana (por. teĪ Francis, 2014).
Tabela 1
Procent badanych, którzy
przyznali siĊ
do stosowania
danej praktyki

Szacowane przez
ankietowanych
badaczy rozpowszechnienie
danej praktyki
w społecznoĞci
naukowej

Rozpowszechnienie danej
praktyki
wg autorów
badania

ĝrednia ocena
dopuszczalnoĞci danej
praktyki
(w nawiasie
odchylenia
standardowe)

1. Nieraportowanie wszystkich
wykorzystanych zmiennych

66,5%

60%

78%

1,84 (0,39)

2. Zbieranie dodatkowych danych po
sprawdzeniu, czy juĪ posiadane dane
są istotne

58,0%

62%

72%

1,79 (0,44)

3. Wybiórcze raportowanie tylko
tych warunków eksperymentalnych,
pomiĊdzy którymi zanotowano
istotne róĪnice

27,4%

38%

42%

1,77 (0,49)

4. Rezygnacja ze zbierania danych
wczeĞniej niĪ zaplanowano, ze
wzglĊdu na znalezienie oczekiwanych wyników

22,5%

41%

36%

1,76 (0,48)

5. Nieuprawnione zaokrąglanie
wartoĞci p (np. raportowanie wartoĞci p = 0,054 jako p < 0,05)

23,3%

41%

39%

1,68 (0,57)

6. Selektywne raportowanie tylko
tych badaĔ, które „wyszły”

50,0%

61%

67%

1,66 (0,53)

7. Decydowanie o tym, czy wykluczyü okreĞlone dane po sprawdzeniu
wpływu takiej operacji na rezultaty

43,4%

45%

62%

1,61 (0,59)

8. Opisywanie nieoczekiwanego
wczeĞniej odkrycia jako przewidzianego od samego początku

27,0%

50%

54%

1,50 (0,60)

9. Twierdzenie, Īe na wyniki nie
mają wpływu zmienne demograficzne, podczas gdy w rzeczywistoĞci
nie wiadomo lub mają wpływ

4,5%

22%

13%

1,32 (0,60)

10. Fałszowanie (fabrykowanie)
danych

1,7%

10%

9%

0,16 (0,38)

Wątpliwa praktyka badawcza

ħródło: dane zawarte w John i współautorzy (2012). Uwagi. W kolumnie 1 przedstawiono wyniki grupy, która
była dodatkowo motywowana do mówienia prawdy. Wyniki grupy kontrolnej były zwykle kilka procent niĪsze
(tj. niĪsze o 0-7%). WartoĞü w kolumnie 2 szacunkowo na podstawie wysokoĞci słupka wykresu (brak dokładnych danych surowych w artykule). Odsetek w kolumnie 3 jest to oszacowanie rozpowszechnienia danej praktyki przez autorów badania na podstawie odsetka przyznających siĊ i ocenianego przez badanych odsetka osób,
które przyznałyby siĊ. UĪyta w kolumnie 4 skala: 0 – całkowicie niedopuszczalne; 1 – w pewnym stopniu dopuszczalne; 2 – dopuszczalne.
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Wydaje siĊ, Īe w psychologii złoĪonoĞü przedmiotu badania, niski stopieĔ
konsensusu co do sposobu mierzenia zmiennych psychologicznych i płynnoĞü
załoĪeĔ teoretycznych ułatwiają badaczom podejmowanie arbitralnych decyzji
przy analizie i prezentacji danych. Aby lepiej zilustrowaü ten problem, podam
przykład hipotetycznego badania zaczerpniĊty od Gelmana i Lokena (2013)
i twórczo przeze mnie rozwiniĊty. Badanie to dotyczy róĪnic w rozwiązywaniu
problemów matematycznych miĊdzy zwolennikami demokratów i republikanów
w Stanach Zjednoczonych. Badacz zakłada, Īe róĪnice wystĊpują w zaleĪnoĞci
od kontekstu, w jaki „ubierze siĊ” problem: demokraci lepiej poradzą sobie
z problemem, który dotyczy opieki zdrowotnej, a republikanie lepiej z matematycznie analogicznym problemem, ale „ubranym” w kontekst działaĔ militarnych. Badacz zbiera teĪ szereg dodatkowych danych demograficznych. ZałóĪmy,
iĪ okazuje siĊ, Īe efekt ten wystĊpuje tylko u mĊĪczyzn. MoĪna to łatwo wytłumaczyü, wszak mĊĪczyĨni mają silniejsze przekonania ideologiczne (tu hipotetyczny badacz moĪe przywołaü szereg danych). A co jeĞli róĪnice dotyczą tylko
kobiet? Badacz teĪ stworzy do tego bogate uzasadnienie wskazując na to, Īe
kobiety są bardziej wraĪliwe na kontekst (i wzmocni to szeregiem Ĩródeł). Idąc
dalej, wiemy, Īe badacz pytał o sympatie partyjne na skali 1-7. Powstaje kolejne
pytanie, kogo ma porównywaü? Osoby, które zaznaczyły 1-3, z osobami 5-7?
MoĪe lepiej 3 i 5 odrzuciü jako osoby bliskie neutralnoĞci? A moĪe porównywaü
ideologiczne „jedynki” i „siódemki”? Co zrobiü z osobami neutralnymi? Wyłączyü je, a moĪe kluczowe porównania wskaĪą na róĪnice miĊdzy osobami zaangaĪowanymi politycznie a neutralnymi? MoĪe Īadna analiza nie da istotnego
efektu, ale jeĞli „wrzucimy” wiek do modelu, to okaĪe siĊ, Īe wystĊpuje istotna
interakcja, do której moĪna dorobiü dalszą historiĊ (np. młodsi są bardziej skrajni
w swoich postawach politycznych vs młodsi mają mniej skrystalizowane i bardziej zmienne poglądy). Po drodze nasz hipotetyczny badacz moĪe jeszcze podjąü nieskoĔczoną liczbĊ innych arbitralnych decyzji, jeĞli uzna, Īe dają istotne
efekty.
Na dowolnym duĪym zbiorze danych surowych moĪna wykonaü ogromną
liczbĊ analiz, z których jakaĞ czĊĞü bĊdzie istotna statystycznie przez sam przypadek. Dodatkowo do kaĪdego wyniku jesteĞmy w stanie stworzyü lepsze lub
gorsze uzasadnienie (czy mówiąc dosadnie – „historyjkĊ”) i z nieprzebranej literatury znaleĨü jakieĞ Ĩródło, które ją wspiera. Artykuły Stapela zawierają dziesiątki cytowaĔ uzasadniających hipotezy do jego badaĔ, choü wiemy, Īe Īadnych
badaĔ nie było. JuĪ po poznaniu wyników badacz moĪe je przedstawiü jako
przewidziane od samego początku przez swoje „teorie”, i w ten sposób nadaü
tym teoriom rzekomej, ale nieuprawnionej skutecznoĞci w generowaniu empi-
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rycznie sprawdzonych przewidywaĔ. Niestety, jest to praktyka wcale nierzadka
(Kerr, 1998).
Gelman i Loken (2013) analizują kilka przykładów rzeczywistych badaĔ,
wskazując na trudną do wytłumaczenia arbitralnoĞü niektórych decyzji. Tutaj
pozwolĊ sobie przedstawiü inne badanie, które budzi moje wątpliwoĞci z tego
samego wzglĊdu. Gervais i Norenzayan (2012) przedstawili badania wskazujące
na to, Īe analityczne myĞlenie jest predyktorem braku wiary religijnej. W czterech eksperymentach manipulacja polegała m.in. na oglądaniu rzeĨby myĞlącego
filozofa (lub w grupie kontrolnej – rzeĨby atlety), prymowaniu słowami związanymi z analitycznym myĞleniem lub neutralnymi, zmuszaniu do czytania słów
z niewyraĨną czcionką i wyraĨną itp. W kaĪdym z badaĔ uzyskano wyniki wskazujące na związek „analitycznego myĞlenia” (ĞciĞlej: manipulacji wzbudzającej
rzekomo takie myĞlenie) z brakiem wiary. WątpliwoĞci budzi jedna rzecz:
w poszczególnych badaniach eksperymentalnych uĪywano innych zmiennych
zaleĪnych. I tak w pierwszym eksperymencie badani okreĞlali poziom wiary
w Boga na skali od 0 do 100; w drugim odpowiadali na pytania dotyczące ich
wiary w Boga, anioły i diabła, kaĪde na skali od 1 do 7; a w kolejnym ustosunkowywali siĊ do 10 pytaĔ na temat ich religijnoĞci (kaĪde w skali od 1 do 7; np.
„Moje przekonania religijne są tym, co naprawdĊ leĪy u podstaw mojej filozofii
Īyciowej”). Jednak nawet w tej niekonsekwencji badacze byli niekonsekwentni,
gdyĪ w ostatnim badaniu wrócono do zmiennej zaleĪnej „wiara w Boga w skali
0-100”. Autorzy nie uzasadnili, dlaczego uĪywali róĪnych zmiennych zaleĪnych
w kaĪdym badaniu. O ile róĪnorodne procedury eksperymentalne są jeszcze jakoĞ zrozumiałe, o tyle róĪnorodne zmienne zaleĪne utrudniają rzetelną interpretacjĊ wyników, poniewaĪ moĪna siĊ zastanawiaü, czy poszczególne zmienne
zaleĪne mierzą dokładnie to samo. Przypuszczam intuicyjnie, Īe miary te prawdopodobnie mierzą coĞ bardzo zbliĪonego, tym niemniej ich arbitralne stosowanie moĪe wskazywaü na to, Īe kaĪdorazowo uĪywano kilku zmiennych zaleĪnych i przytoczono tylko te, w przypadku których uzyskano istotne zaleĪnoĞci
(lub były róĪne kombinacje manipulacji i zmiennej zaleĪnej i przedstawiono
tylko działające). Na wybiórcze raportowanie badaĔ wskazuje bardzo wysoka
negatywna korelacja miĊdzy siłą efektu a wielkoĞcią próby. W czterech badaniach eksperymentalnych korelacja ta wynosi: r = -0,97. Matematycznie patrząc,
sama wielkoĞü próby nie ma związku ze Ğrednią wielkoĞcią efektu. Ma jednak
związek z wariancją efektów (por. Lippa, 2009), tj. w przypadku mniejszych
prób efekty bĊdą bardziej zróĪnicowane. Przy mniejszych próbach siłą rzeczy
tylko efekty silniejsze „załapią” siĊ na istotnoĞü. Tak wysoka korelacja pomiĊdzy
siłą efektu a wielkoĞcią próby moĪe byü wynikiem przypadku, ale moĪe teĪ
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wskazywaü na to, Īe istniały dodatkowe badania, o których badacze nie wspomnieli (por. szczególnie Francis, 2012). W podobnym duchu Fergusson (2013)
pokazał, jak naukowcy, badający wpływ gier komputerowych na agresjĊ, uĪywając zbliĪonej procedury raĪenia innych białym szumem, wyciągali z niej róĪne
wskaĨniki, zapewne w zaleĪnoĞci od tego, które przynosiły istotne zaleĪnoĞci
(np. liczba sesji, w których badani zaaplikowali najgłoĞniejsze szumy, pierwiastek kwadratowy z długoĞci szumów, pomnoĪony przez intensywnoĞü, sumy
intensywnoĞci albo Ğrednie z intensywnoĞci i długoĞci osobno itp.).
Zarówno fabrykacja, jak i wybiórcza prezentacja wyników („psychologia
fałszywie pozytywna”) są rodzajami nierzetelnoĞci, moim zdaniem w praktycznych skutkach niewiele siĊ róĪniącymi. W jednym i drugim przypadku społecznoĞü badaczy dostaje zniekształcony obraz rzeczywistoĞci, otrzymuje informacje
tylko o udanych badaniach, wskazujących na rzekomą łatwoĞü uzyskania efektu,
nie moĪe wyliczyü rzeczywistej siły efektów, a nieopublikowane dane mogą
zawieraü informacje o jakichĞ waĪnych moderatach niwelujących efekt. PostawiĊ
tezĊ, Īe o ile zarówno badacze, jak i redaktorzy czasopism zdają sobie sprawĊ
z niegodziwoĞci fałszerstwa, o tyle wybiórcze publikowanie jest rodzajem strategii wynikającej czĊĞciowo ze statystycznej niewiedzy (zob. akceptacja w badaniach John i in., 2012) oraz niepisanej umowy miĊdzy redakcjami i badaczami,
która zakłada, Īe atrakcyjnoĞü manuskryptu jest warunkiem nie mniej waĪnym
niĪ rzetelnoĞü. Publikowane bĊdą wiĊc tylko dane wspierające hipotezy, co istotnie spotykamy w czasopismach empirycznych. Według analizy bibliometrycznej
Fanelliego (2010) psychologia wespół z psychiatrią jest nauką z najwiĊkszą
liczbą artykułów, w których pozytywnie zweryfikowano wyjĞciową hipotezĊ.
Nie wydaje siĊ, Īeby teorie psychologiczne były tak wysoce wyrafinowane,
a narzĊdzia precyzyjne, aby psycholodzy lepiej przewidywali rzeczywistoĞü niĪ
przyrodnicy.
Pojawiło siĊ w ostatnim czasie teĪ wiele innych sygnałów Ğwiadczących
o tym, Īe rzetelnoĞü danych w psychologii daleka jest od doskonałoĞci. Szczególnie wymowne są analizy wskazujące na: niską moc badaĔ psychologicznych
(Bakker i in., 2012; Francis, 2012, 2014; Olechowski, 2012; Tressoldi, 2012), co
przy niewielkiej liczbie publikowanych wyników negatywnych (Fanelli, 2010)
wskazuje na mocno wybiórcze publikowanie (publication bias); rozkład wartoĞci
p w literaturze, zwłaszcza nieprawdopodobny wzrost czĊstoĞci tych wartoĞci
nieco poniĪej 0,05 (Masicampo i Lalande, 2012; Leggett, Thomas, Loetscher
i Nicholls, 2013; Simonsohn i in., 2014); nieprawidłowoĞci przy raportowaniu
wartoĞci p, szczególnie poprzez klasyfikowanie wartoĞci nieistotnych jako istotne (Bakker i Wicherts, 2011; Wicherts i in., 2011); niewielkiej liczby replikacji,
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zwłaszcza dokładnych (Makel, Plucker i Hegarty, 2012); niedzielenia siĊ danymi
surowymi (Mitchell, 2012; Wicherts, Borsboom, Kats i Molenaar, 2006).

UWAGI KOēCOWE

Efektem „kryzysu” są szerokie dyskusje nad koniecznoĞcią zmian w praktykach badawczych i publikacyjnych w psychologii. Niektóre postulaty mają charakter bardziej techniczny, inne zakładają fundamentalną zmianĊ podejĞcia do
uprawiania nauki. WĞród tych pierwszych znajduje siĊ postulat obowiązkowej
publikacji danych surowych (Wicherts, Bakker, 2012; Simmonsohn, 2013), co
mogłoby ułatwiü wykrywanie nietypowych wzorów danych (jak juĪ wspominałem, w tekstach Stapela wykryto bardzo wiele błĊdów). Analiza danych pozwoliła Uri Simmonsohnowi (2013) wykryü kolejne dwa przypadki fabrykacji danych
przez psychologów społecznych (konkretnie przez Lawrence’a Sanna i Dirka
Smeestersa). W innej niedawnej historii statystycy wskazali skrajnie niskie
prawdopodobieĔstwo danych uzyskanych przez Jensa Förstera (Kolfshooten,
2014). ŁatwoĞü dostĊpu do danych surowych moĪe sprzyjaü wykrywaniu
oszustw, choü oczywiĞcie nie uniemoĪliwi ich całkowicie. Inny postulat to obowiązkowa prejestracja badaĔ w celu ograniczenia moĪliwoĞci „twórczego” wyciągania prawidłowoĞci z ogromu danych (Aveyard i in., 2013). Ten postulat nie
powinien byü trudny do zrealizowania, gdyĪ badania przed wykonaniem są zwykle zgłaszane do komisji etycznych, dodatkowa rejestracja ich w dedykowanych
portalach nie wydaje siĊ duĪym wysiłkiem. Inny pomysł na ograniczenie „psychologii fałszywie pozytywnej” to obowiązkowa deklaracja przez autorów, czy
przedstawili w raporcie wszystkie zmienne, warunki, sposoby ustalania wielkoĞci próby oraz usuwania przypadków odstających (Simmons i in., 2012).
Istnieją wreszcie postulaty, które zakładają bardziej fundamentalne reformy.
Czasopisma są otwarte przede wszystkim na wyniki pozytywne, natomiast nawet
najlepsze badania z nieistotnymi wynikami zwykle mają drogĊ zamkniĊtą do
publikacji. JeĞli badanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów (jak to siĊ na
ogół dzieje w nauce) badacze mają do wyboru zmarnowanie kilku miesiĊcy pracy (a zatem mniejsze szanse na etat, awans itd.) albo dokonanie mniejszych
i wiĊkszych przekłamaĔ (ewentualnie, jeĞli przeprowadzili kilka eksperymentów,
z których czĊĞü tylko przyniosła oczekiwane wyniki, mogą pominąü te nieudane
dla zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci narracji). Kluczowa wydaje siĊ zatem zmiana systemu zachĊt, tak Īeby promowaü dobre badania, niezaleĪnie od wyników (Nosek
i Bar-Anan, 2012). Ciekawe rozwiązanie zaproponowało czasopismo Cortex,
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które zadeklarowało otwarcie sekcji prejestrowanych badaĔ (Chambers, 2013).
Autorzy mają wysyłaü artykuły z sekcją wstĊpną oraz metodą. Recenzenci mają
oceniü, czy postawione pytanie badawcze jest waĪne, a badanie sensownie zaprojektowane. W przypadku pozytywnej decyzji autor dopiero wtedy robi badanie, a czasopismo zobowiązuje siĊ wydrukowaü artykuł niezaleĪnie od wyników.
W ten sposób autorzy mogą potencjalnie zmniejszyü ryzyko straty czasu
i zasobów na „niepublikowalne” badania. JeĞli natomiast dane są juĪ zebrane,
zaproponowano, aby czĊĞü recenzentów oceniała teksty bez znajomoĞci wyników (result blind review; Greve, Bröder i Erdfelder, 2013), a ewentualne rozbieĪnoĞci mogłyby byü dla redaktorów wskazówką, Īe dobre badanie traci przez
negatywne wyniki (lub wątpliwe badanie zyskuje na wynikach pozytywnych).
Ostatecznym kryterium oceny danych w nauce jest oczywiĞcie moĪliwoĞü ich
niezaleĪnego potwierdzenia, dlatego duĪa czĊĞü głosów dotyczy zwiĊkszenia roli
replikacji dokładnych w psychologii (Asendorpf i in., 2013; Nosek, Spies i Motyl, 2012; Francis, 2012).
Te propozycje nie wymagają duĪych nakładów finansowych. Wymagają jednak przełamania zwyczajów i nawyków obecnych w dyscyplinie od dziesiątków
lat. WiĊkszoĞü najwaĪniejszych graczy nie podjĊła jeszcze decyzji o zasadniczej
zmianie reguł gry. Czasopisma, takie jak Journal of Personality and Social Psychology czy Journal of Experimental Psychology, które najbardziej ucierpiały na
oszustwie Stapela, powinny byü najbardziej zainteresowane zmianami. Zbyt wiele nieprawidłowoĞci zostało wykazanych w ostatnich latach i wydaje siĊ, Īe prĊdzej czy póĨniej praktyki badawcze i publikacyjne bĊdą musiały ulec zmianie.
ZaryzykujĊ na koniec tezĊ, Īe praĨródłem obecnego kryzysu jest pogoĔ za
„nowatorskoĞcią”. Powoduje to skakanie od hipotezy do hipotezy bez dogłĊbnego zrozumienia jednego efektu i uzyskania na jego temat maksymalnie pewnej
wiedzy (na tyle, na ile jest to moĪliwe w nauce takiej, jak psychologia). Najlepsze czasopisma wymagają „odkrywczych” badaĔ, i podobne wymagania stawiają
instytucje przyznające granty (oto przykład z naszego podwórka: o programie
Maestro na stronie NCN przeczytamy: „jest to konkurs na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizacjĊ pionierskich badaĔ naukowych, [...]
wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy”). DuĪe, nawet najlepiej pomyĞlane badanie mające skontrolowaü poprawnoĞü innych badaĔ nie dostanie
zatem grantu. Sygnał jest jasny: wybitny naukowiec nie angaĪuje siĊ w replikacje dokładne, w najlepszym wypadku moĪe powtórzyü badanie, twórczo je modyfikując (tzw. replikacje konceptualne). Jednak sama replikacja konceptualna
zasadniczo niewiele mówi o oryginalnym efekcie, w szczególnoĞci nie wiadomo,
czy niemoĪnoĞü powtórzenia wynika z niewystĊpowania efektu, czy z wprowa-
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dzonych modyfikacji. Koniec koĔców, odkrycia siĊ kumulują, nie mamy niezawodnych kryteriów odróĪniania prawdziwych od fałszywych, a ze wzglĊdów
tylko logistycznych nie bĊdzie nigdy moĪliwe zreplikowanie wszystkich badaĔ
(Makel i in., 2012). JakaĞ czĊĞü przekłamaĔ, wynikających z arbitralnych decyzji, fałszerstw albo nieuĞwiadamianych błĊdów, nie zostanie nigdy skorygowana.
Nie bĊdąc chemikami ani fizykami, nie mamy moĪliwoĞci uzyskiwania łatwo
powtarzalnych i w miarĊ teoretycznie zrozumiałych wyników (choü i oni nie
zawsze mają takie moĪliwoĞci). Nierealistyczne jest załoĪenie, Īe w takiej nauce,
jak psychologia kilka badaĔ pod rząd musi zawsze pokazywaü ten sam efekt
(zwłaszcza jeĞli efekt ten jest słaby, co teĪ kłóci siĊ z elementarnym rachunkiem
prawdopodobieĔstwa; Francis, 2012, 2014). Podobnie nierealistyczne jest załoĪenie, Īe czasopisma bĊdą wypełnione od pierwszej do ostatniej strony „odkryciami”. Sam ceniĊ artykuły opisujące nowe idee, które zwiĊkszają nasze rozumienie rzeczywistoĞci i przełamują stare schematy. Ale nauka taka jak psychologia w równie duĪym stopniu musi siĊ opieraü na Īmudnej, mało kreatywnej pracy polegającej na sprawdzaniu prawdziwoĞci wiedzy wypracowanej przez innych. Nie sądzĊ, Īe psychologia straciłaby, gdyby obok nowatorskich, eksploracyjnych i wzglĊdnie nieduĪych badaĔ na łamach czasopism były teĪ promowane
teksty z odtwórczymi badaniami, ale o bardzo duĪej mocy i zrobionymi w sposób maksymalnie rzetelny.
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