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Nieco danych !wiadcz"cych o tym, #e Dutton i Aron 

40 lat temu wykazali niekoniecznie to, co zamierzali

Katarzyna Szczucka

Szko a Wy!sza Psychologii Spo ecznej, Wydzia  Zamiejscowy we Wroc awiu

Artyku  Donalda Duttona i Arthura Arona (1974), przedstawiaj"cy wyniki trzech bada$, mo#na zaliczy% 

do kategorii klasyków psychologii spo ecznej. Zgodnie z interpretacj" autorów, wystarczy zaindukowa% 

u m&#czyzn silne pobudzenie autonomiczne (via przej!cie przez wysoki i niestabilny most lub antycypa-

cj& otrzymania silnych szoków elektrycznych), aby osi"gn"% efekt w postaci zwi&kszenia poci"gu sek-

sualnego do obiektu (atrakcyjnej kobiety), który pojawia si& tu# po lub przed doznaniem awersywnego 

bod'ca. Tymczasem interpretacje poczynione przez autorów wydaj" si& co najmniej w"tpliwe, uzyskane 

za! przez nich dane – niekonkluzywne. W niniejszym artykule prezentuj& krytyczn" interpretacj& rezul-

tatów uzyskanych przez Duttona i Arona oraz wyniki przeprowadzonych przeze mnie ponownych analiz 

danych przedstawionych w ich artykule. Ponadto przedstawiam krótki przegl"d teorii odnosz"cych si& do 

zwi"zku pobudzenie–atrakcyjno!%, jak równie# rezultaty metaanalizy.

S owa kluczowe: zwi"zek pobudzenie–atrakcyjno#$, b %dne przypisanie &ród a pobudzenia, b %dne in  ter-

pretacje, Dutton i Aron

Utram bibis? Aquam an undam?

(John Fowles, The Magus)

Jednym z klasycznych artyku ów, którego wyniki s" 

znane zapewne wi&kszo!ci studentów pierwszego roku 

psychologii, jest praca Donalda G. Duttona i Arthura 

P. Arona, która zosta a opublikowana w 1974 roku w naj-

bardziej presti#owym czasopi!mie naukowym z zakresu 

psychologii spo ecznej – Journal of Personality and 

Social Psychology. Jest to artyku , który mo#na zaliczy% 

do kategorii hits – tzn. jest egzemplifikacj" takiej pracy 

naukowej, która nie tylko tu# po publikacji, ale równie# 

w d u#szym czasie przykuwa uwag& uczonych, co bez-

po!rednio przek ada si& na wska'niki bibliometryczne 

(por. Lange, 2005). Wzmianka o tym artykule pojawia 

si& w niemal ka#dym podr&czniku psychologii spo ecznej 

(por. np. Aronson, Wilson, Akert, 1997; Hogg, Vaughan, 

2011; Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002; Rogers, 2003; 

Wojciszke, 2011) w kontek!cie b &dnego przypisania 

'ród a pobudzenia (misattribution of arousal).

W mojej pracy chc& wykaza%, i# wyniki bada$ Duttona 

i Arona (1974): (1) nie pozwalaj" na jednoznaczn" konsta-

tacj&; (2) s" w gruncie rzeczy przyk adem tzw. negative 

results (por. Lehrer, Leschke, Lhachimi, Vasiliu, Weiffen, 

2007). Dostrze#one b &dy chc& przedstawi%, dziel"c je na: 

(1) b &dy odnosz"ce si& do irrelewantnych (lub nieade-

kwatnie interpretowanych) ram teoretycznych; (2) b &dy 

metodologiczne; (3) b &dy statystyczne; (4) b &dy w inter-

pretacji uzyskanych wyników.

BADANIE 1 DUTTONA I ARONA

Celem autorów badania (Dutton, Aron, 1974) by o wyka-

zanie, i# osoby po przej!ciu przez Capilano Sus  pension 

Bridge (chwiejny, niestabilny most linowy o szeroko!ci 

1,5 m, d ugo!ci 140 m, przerzucony nad rzek" na wyso-

ko!ci 70 m), indagowane przez atrakcyjn" pomocnic& eks-

perymentatora, b&d" odczuwa y wi&ksze pobudzenie sek-

sualne ni# osoby z grupy kontrolnej (przechodz"ce przez 

Katarzyna Szczucka, Szko a Wy#sza Psychologii Spo ecznej Wy -

dzia  Zamiejscowy we Wroc awiu, ul. Ostrowskiego 30, 

52-238 Wroc aw, e-mail: katarzyna.szczucka@swps.edu.pl

Chcia abym z o#y% wyrazy wdzi&czno!ci mojemu Mistrzowi, pro-

fesorowi Dariuszowi Doli$skiemu, za inspiracj& i zach&t&, nie raz 

wyra#an", do napisania owego artyku u, wsparcie oraz niezmienne 

indukowanie wiary we w asne mo#liwo!ci.
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most stabilny, przebiegaj"cy na wysoko!ci 3 m nad niewiel-

kim strumieniem). Zmienne zale#ne, b&d"ce wska'nikiem 

pobudzenia seksualnego, by y nast&puj"ce: (1) Test TAT 

– liczba i jako!% s ów o konotacji seksualnej zawartych 

w opowiadaniu pisanym przez osoby badane po zapre-

zentowaniu im obrazka 3GF z TAT. Opowiadania by y 

oceniane przez s&dziów kompetentnych (porangowane 

od 1 – brak tre#ci o konotacji seksualnej do 5 – wysokie 

nasycenie tre#ciami o konotacji seksualnej) (by a to imple-

mentacja procedury Barclaya i Habera, 1965); (2) dwoja-

kiego rodzaju dane behawioralne (behavioral data), b&d"ce 

w zamy!le autorów wska'nikiem wzrostu percypowanej 

przez osoby badane atrakcyjno!ci pomocnicy ekspery-

mentatora w warunkach uprzednio odczuwanego silnego 

pobudzenia: ZZ1 – zgoda na wzi&cie numeru telefonu od 

eksperymentatorki; ZZ2 – zadzwonienie do eksperymen-

tatorki. Osobami badanymi byli wy "cznie m&#czy'ni, 

natomiast osobami indaguj"cymi – kobieta i m&#czyzna 

(w obu warunkach: most chybotliwy vs. stabilny).

W tpliwo!ci natury teoretycznej

Zacznijmy od tego, i# Donald Dutton i Arthur Aron 

(1974), próbuj"c znale'% ramy teoretyczne dla swoich 

bada$ nad zwi"zkiem mi&dzy pobudzeniem a atrakcyj-

no!ci" (arousal-attraction link), powo uj" si& na jedn" 

z teorii nurtu atrybucyjnego dwuczynnikow" teori& emo-

cji (two-factor theory of emotion) Stanleya Schachtera 

i Jerome’a Singera (1962). Zgodnie z za o#eniami owej 

teorii, warunkami koniecznymi do!wiadczania konkretnej 

emocji (tu: pobudzenia o charakterze seksualnym) s": 

(1) niejednoznaczne (ambiguous) faktyczne 'ród o pobu-

dzenia oraz (2) wskazówka !rodowiskowa, uzasadniaj"ca 

i okre!laj"ca, jak" emocj& podmiot prze#ywa. Tymczasem 

w badaniach Duttona i Arona 'ród o pobudzenia by o 

zawsze jednoznaczne (chwiejny most zawieszony oko o 

70 metrów nad ziemi") i zdecydowanie bardziej wyraziste 

(salient) w porównaniu z inn" wskazówk" zewn&trzn" – 

atrakcyjn" kobiet". Podobne za o#enia – odwo uj"ce si& 

do efektu b &dnej atrybucji (misattribution effect) – zawar  
w swojej teorii transferu pobudzenia (excitation trans-

fer theory) Dolf Zillmann (Zillmann, Katcher, Milavsky, 

1972). Zgodnie z t" teori" szcz"tkowe pobudzenie, b&d"ce 

wynikiem dzia ania wcze!niejszej stymulacji, powinno 

prowadzi% do intensywniejszej reakcji na bodziec afek-

tuj"cy podmiot aktualnie. Do transferu (innymi s owy – 

b &dnej atrybucji 'ród a pobudzenia) nie dojdzie jednak 

wówczas, gdy podmiot b&dzie !wiadomy tego, jaki czynnik 

de facto pobudzenie wywo a  (Cantor, Zillmann, Bryant, 

1975). Tymczasem, wbrew powy#szym za o#eniom, na 

które Dutton i Aron powo uj" si& we wst&pie, nadmie-

niaj" w dalszej cz&!ci artyku u, i# „zwi"zek pomi&dzy 

do!wiadczanym pobudzeniem seksualnym a silnymi emo-

cjami mo#e pojawi% si& nawet wówczas, gdy odczuwamy 

konkretn" emocj&”1 (Dutton, Aron, 1974, s. 511).

B"#dy metodologiczne

Pierwsza niejasno!% – czy Dutton i Aron (i nie tylko 

oni – zob. te#: Foster, Witcher, Campbell, Green, 1998; 

Hogg, Vaughan, 2011; Wojciszke, 2011) badanie pierw-

sze (i kolejne) s usznie okre!laj" mianem eksperymentu 

(Dutton, Aron, 1974, s. 511)? Czy faktycznie mamy tutaj 

do czynienia z manipulacj" eksperymentaln" (zob. te#: 

Foster i in., 1998)? Trudno wszak#e nazwa% eksperymen-

tem czy eksperymentem terenowym ( field experi ment; 

Dutton, Aron 1974, s. 513; Lewandowski, Aron, 2004, 

s. 361; Reisenzein, 1983, s. 253) proces badawczy, który nie 

zawiera konstytuuj"cych eksperyment atrybutów, takich 

jak manipulacja, randomizacji (I i II stopnia) czy kon-

trola zmiennych ubocznych i zak ócaj"cych (Brzezi$ski, 

2004). Autorzy nie przydzielali osób badanych losowo do 

poszczególnych warunków, co oznacza, i# de facto nie 

mieli wp ywu na to, który m&#czyzna b&dzie przechodzi% 

przez most chybotliwy, który za! przez stabilny. Jedynym 

czynnikiem, którym manipulowali, by a p e% osób prze-

prowadzaj"cych badanie. Mo#emy zatem w owym przy-

padku mówi% co najwy#ej o modelu quasi-eksperymental-

nym (por. Aussems, Boomsma, Snij ders, 2011; Campbell, 

Stanley, Gage, 1963; Jackson, 2009; Whitley, 2002). Jego 

s abo!ci" jest ograniczona trafno!% wewn&trzna (inter-

nal validity) – wykazanie istnienia zwi"zku pomi&dzy 

hipotetyczn" przyczyn" (ZN: si " pobudzenia) a skut-

kiem (ZZ: reinterpretacj" owego pobudzenia) nie jest to#-

same z wykazaniem istnienia zale#no!ci przyczynowo-

-skutkowej pomi&dzy owymi czynnikami (por. Shadish, 

Cook, Campbell, 2002). Aby móc pój!% krok dalej we 

wnioskowaniu inferencyjnym (tj. nie tylko wykaza% ist-

nienie zwi"zku pomi&dzy ZN a ZZ, ale równie# zale#no!ci 

przyczynowo-skutkowej) badacz powinien udowodni%, i#: 

(1) ZN poprzedza w czasie ZZ oraz #e (2) nie istniej" inne 

mo#liwe wyja!nienia istnienia zwi"zku mi&dzy ZN a ZZ. 

Szczególnie ów ostatni warunek trudno sfalsyfikowa% 

w modelu quasi-eksperymentalnym (Aussem, Boomsma, 

Snijders, 2011). Zgodnie z powy#sz" logik", efekt ko$cowy 

w postaci pomiaru wska'ników zmiennych zale#nych 

móg  by% uwarunkowany co najmniej kilkoma zmien-

nymi ubocznymi: (1) z zakresu ró#nic indywidualnych (np. 

motywacj" do poszukiwania dozna$2, percepcj" eustresu, 

 1 Nie za! niespecyficzne pobudzenie, co zak ada teoria Scha-

chtera i Singera (1962).

 2 O którym to konstrukcie autorstwa Malvina Zuckermana, 

znanym od 1964 r., autorzy nie wspominaj" (por. Zuckerman, Bone, 

Neary, Mangelsdorff, Brustman, 1972).
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dystresu, optymalnego poziomu pobudzenia); (2) odnosz"-

cymi si& do szeroko poj&tych czynników sytuacyjnych, 

o czym wspominaj" sami autorzy (Dutton, Aron, 1974, 

s. 513). Tymczasem Dutton i Aron w sposób w mojej opi-

nii nieuzasadniony za o#yli, i# dla grupy m&#czyzn, któ-

rzy przeszli przez most wysoko zawieszony i niestabilny, 

aktywno!% ta by a jednoznacznie awersywna i jako taka 

interpretowana b&dzie jako l&kotwórcza: „[osoby badane] 

do!wiadczaj" silnej emocji (l&ku)” (s. 511).

Kolejne pytanie, które pojawia si& odno!nie do b &dów 

metodologicznych – dlaczego grupy (indaguj"ca kobieta 

vs. m&#czyzna) s" nierównoliczne: n = 93 vs. n = 66 (ta -

bela 1)?

Ko$cz"c ów podrozdzia , chcia abym nawi"za% do prob-

lematyki trafno!ci zewn&trznej (external validity) zwi"-

zanej z zasadno!ci" generalizacji uzyskanych wyników 

– osobami badanymi byli wy "cznie „samotnie id"cy m&#-

czy'ni pomi&dzy 18. a 35. rokiem #ycia” (s. 511). W planie 

badawczym zabrak o te# warunków, w których atrakcyjny 

m&#czyzna podchodzi by do samotnie id"cych kobiet, jak 

równie# warunków, w których !rednio/ma o atrakcyjna 

kobieta i !rednio/ma o atrakcyjny m&#czyzna indaguj" 

zarówno kobiety, jak i m&#czyzn.

B"#dy statystyczne i wyniki powtórnych analiz

Warunek: indaguje kobieta. Dane odno!nie do li -

czebno!ci w poszczególnych celkach tabeli kontyngencji 

zawiera tabela 1.

ZZ: Test TAT. Ró#nice mi&dzygrupowe okaza y si& staty-

stycznie istotne – osoby badane z grupy eks perymentalnej 

uzyska y wi&kszy !redni wynik testu wyobra'ni seksualnej 

(M = 2,47) w porównaniu z grup" kontroln" (M = 1,41), 

t(36) = 3,19; p = 0,01, dwustronnie. Wspó czynnik rzetel-

no!ci ocen s&dziów kompetentnych wyniós  0,87.

ZZ: Uleg o!" wobec pro!by. Autorzy nie podali wyni-

ków dla zmiennej zale#nej w postaci uleg o!ci wobec 

pro!by o wype nienie kwestionariusza, co wydaje si& 

zastanawiaj"ce – skoro w warunkach zaindukowania sil-

nego pobudzenia pobudzenie owo, wedle hipotezy, po -

winno zosta% b &dnie zinterpretowane jako poci"g sek-

sualny do atrakcyjnej kobiety, indagowani m&#czy'ni 

powinni znacznie cz&!ciej w tych warunkach, w porów-

naniu z kontrolnymi (brakiem pobudzenia), spe nia% 

pro!b& eksperymentatorki. Tymczasem wyniki przepro-

wadzonych przeze mnie analiz wykaza y, i# wska'niki 

uleg o!ci dla obu grup by y podobne: 69,7% vs. 66,7%, 

odds ratio (OR) = 1,15; 95% confidence interval Walda 

(CI) = 0,41 – 3,24; '2 (1, N = 66) = 0,07; p > 0,7.

ZZ1: Przyj#cie numeru telefonu. Autorzy nie podaj" 

wyników analiz dla pierwszego wska'nika behawio-

ralnego, tymczasem ponownie okazuj" si& one nieis-

totne (por. tabela 1): 78,3% vs. 72,7%, OR = 1,35; 95% 

CI = 0,345 – 5,284; '2 (1, N = 45) = 0,19; p > 0,6. Nale#a o 

tymczasem oczekiwa%, i# wskutek b &dnego (hic et nunc!) 

przypisania 'ród a pobudzenia, indagowani m&#czy'ni 

w warunkach eksperymentalnych (78,3%) powinni – 

w sposób statystycznie istotny, z odpowiednio du#ym 

efektem – cz&!ciej wyra#a% ch&% otrzymania numeru 

telefonu od atrakcyjnej m odej kobiety, ni# w warun-

kach kontrolnych (72,7%). Tymczasem taka zale#no!% 

nie wyst"pi a.

Za najlepsz" miar& wielko!ci efektu dla zmiennych 

dychotomicznych 2 × 2 – a z takimi b&dziemy mieli 

do czynienia w analizowanych przeze mnie powtórnie 

Tabela 1

Dane behawioralne i wska&niki wyobra&ni seksualnej w ka!dej z grup eksperymentalnych

Osoba indaguj ca Liczba wype!nionych 

kwes"onariuszy

Liczba osób, które wzi#!y 

numer telefonu

Liczba osób, które 

zadzwoni!y

Liczba u$ytecznych 

kwes"onariuszy

Kobieta

Most kontrolny 22/33 16/22 2/16 18

Most eksperymentalny 23/33 18/23 9/18 20

M#$czyzna

Most kontrolny 22/42 6/22 1/6 20

Most eksperymentalny 23/51 7/23 2/7 20

Za: Dutton, Aron, 1974, s. 513.
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danych pochodz"cych z dwóch pierwszych bada$ Duttona 

i Arona (1974) – w literaturze przedmiotu jest uznawany 

iloraz szans (odds ratio, OR), okre!lany równie# mianem 

cross-product ratio (Agresti, 2002; Field, 2010; Fisher, 

1962; Fleiss, Lewin, Paik, 2003; Haddock, Rindskopf, 

Shadish 1998), zaliczaj"cy si& do tzw. d-family of effect 

size, nie za! ( (phi coefficient), nale#"cy do r-family effect 

size (Ellis, 2010; Howell, 2010), poniewa# ta ostatnia miara 

wielko!ci efektu jest funkcj" '2, co niesie za sob" wiele 

deficytów (Fleissi in., 2003; Goodman, Kruskal, 1954, 

1979; Haddock i in., 1998). Odds ratio ()) jest miar" 

szansy wyst"pienia okre!lonego stanu rzeczy w grupie 

poddawanej oddzia ywaniu jakiego! czynnika i szansy 

wyst"pienia tego stanu w grupie kontrolnej, przy czym 

szans& definiuje si& jako stosunek prawdopodobie$stwa 

wyst"pienia efektu do prawdopodobie$stwa jego niewy-

st"pienia w owej grupie i przybiera warto!ci od zera do 

niesko$czono!ci (Davies, 1998).

Warto!% OR wynios a 1,35, co oznacza, #e szanse 

osi"gni&cia sukcesu (przyj&cie numeru telefonu) by y 

o 35% wi&ksze w grupie eksperymentalnej w porównaniu 

z grup" kontroln", innymi s owy – na ka#d" po  ra#k& przy-

pada 1,35 sukcesu, tj. na ka#d" 1,35 osoby, która przyj& a 

numer telefonu od eksperymentatorki, przypada jedna 

osoba, która numeru telefonu nie przyj& a (Agresti, 2007; 

Davies, 1998; Fleiss i in., 2003; Howell, 2010). Je!li OR 

jest wi&ksze od 1, wówczas sukces jest bardziej prawdo-

podobny od pora#ki (Agresti, 2007), jednak warto!ci OR 

blis kie 1 oznaczaj" istnienie s abej relacji mi&dzy zmien-

nymi (Haddock i in., 1998). Przedzia  ufno!ci (confidence 

interval, CI) zawiera 1, co nale#y interpretowa% jako brak 

istotnych (tj. nieprzypadkowych, b&d"cych wynikiem 

manipulacji eksperymentalnej) ró#nic mi&dzy grupami 

lub jako wska'nik tego, #e zwi"zek mi&dzy zmiennymi 

jest s aby lub nieistniej"cy (Agresti, 2007; Haddock i in., 

1998). Innymi s owy, je!li przedzia  ufno!ci zawiera war-

to!% OR = 1 (CIs oszacowuj" granice, w których zawiera 

si& prawdziwe OR populacji3) oznacza to, i# obie grupy s" 

niezale#ne (brak relacji mi&dzy zmiennymi w tabeli kon-

tyngencji jest okre!lany mianem niezale#no!ci (indepen-

dence; Aron, Coups, Aron, 2013; Field, 2010), tj. proporcje 

badanej charakterystyki s" równe, czyli – co potwierdza 

 3 95% CI nie oznacza, #e jeste!my pewni na 95% tego, i# prze-

dzia  ufno!ci zawiera prawdziw" warto!% OR w populacji – jeste!my 

pewni na 100% , #e w 95/100 badaniach owe granice zostan" uchwy-

cone (Field, 2010; Howell, 2010). Innymi s owy – CI opisuje, na ile 

niepewny jest estymowany przez nas interwa  !rednich/proporcji 

jako predyktor poziomu populacyjnego; !rednia populacyjna jest 

sta " i nieznan" warto!ci", która znajduje si& ze 100% pewno!ci" 

wewn"trz lub na zewn"trz CI (Howell, 2010; Sze, Say, 2010).

warto!% p4 – zale#no!% b&d"ca skutkiem zastosowanej 

manipulacji eksperymentalnej nie wyst&puje. A zatem 

fakt przyj&cia numeru telefonu, skoro CI zawiera hipotez& 

zerow", nie zale#y od ró#nych warunków, w których osoby 

badane si& znalaz y (most zawieszony wysoko vs. nisko).

Z2: Zadzwonienie do eksperymentatorki. Wyniki oka-

za y si& statystycznie istotne (tabela 1): 50% vs 12,5%, 

OR = 7; 95% CI = 1,22 – 40,125; '2 (1, N = 34) = 5,44; 

p < 0,02. Wprawdzie rezultaty s" statystycznie istotne, 

lecz nale#a oby zada% pytanie, o czym w a!ciwie !wiad-

cz". OR wynosi 7, co oznacza, #e szanse osi"gni&cia 

sukcesu (wykonania telefonu) s" siedmiokrotnie wi&k-

sze od szans doznania pora#ki (por. Agresti, 2007). Je!li 
OR > 3 oznacza to siln" asocjacj& mi&dzy zmiennymi 

(Agresti, 2007; Haddock i in., 1998), jednak granice CI s" 

szerokie (1,22 – 40,125, ergo: szanse zadzwonienia s" od 

22% do ponad 40 razy wi&ksze), co wskazuje, #e jest to 

ma o precyzyjny estymator danych populacyjnych (Sim, 

Reyd, 1999; Sze, Say, 2010). Na szeroko!% CI wp ywaj" 

trzy czynniki: heterogeniczno!% próby, wielko!% próby 

oraz wybrany przez badacza poziom ufno!ci5 (por. Sim, 

Reyd, 1999). Szeroki zakres owego przedzia u mo#e zatem 

wskazywa% na spor" heterogeniczno!% badanej próby (ten 

czynnik, tj. niehomogeniczno!% próby, jest jednak cz&sto 

poza kontrol" badacza – por. Hurlburt, 1994), mo#e by% 

skutkiem tego, #e próba jest zbyt ma a – szeroko!% CIs (CIs 

width) zmniejsza si& wraz ze zwi&kszaniem liczebno!ci 

próby (Fidler, Cumming, 2005), mo#e te# wskazywa% 

na istnienie alternatywnych wyt umacze$ uzyskanych 

wyników – dane s" spójne z szerok" rang" mo#liwych 

hipotez ('ród o internetowe: http://www.pmean.com/11/

WideInterval.html). Poza tym, jak nadmieniaj" Huw 

Davies i Iain Crombie (2009) szerokie CIs oznaczaj" 

uchwycenie ró#norodnej rangi wielko!ci efektu, a co za 

tym idzie – jakakolwiek estymacja wielko!ci efektu staje 

 4 Je!li 95% CI dla OR zawiera warto!% 1 – warto!% p b&dzie 

wi&ksza ni# 0,05 i, alternatywnie, je!li 95% CI dla OR nie zawiera 

warto!ci 1, warto!% p b&dzie mniejsza od 0,05 (Sze, Say, 2010). Oba 

koncepty – statystyczna istotno!% i CI – bazuj" na tym samym pro-

cesie inferencyjnym: je!li CI nie zawiera warto!ci 1, b&d"cej dla OR 

wska'nikiem braku relacji pomi&dzy zmiennymi, wówczas otrzy-

mana warto!% (ró#nica w proporcjach) jest statystycznie istotna na 

100% minus warto!% CI. A zatem je!li np. granice CI waha yby si& 

od –0,8 do 0,4, wówczas z pi&cioprocentowym poziomem ufno!ci 

odrzuciliby!my H0. Innymi s owy – CI zawiera do!% informacji, 

aby móc orzeka% o poziomie statystycznej istotno!ci, jednak sama 

warto!% p nie zawiera do!% informacji, aby móc obliczy% CI (Howitt, 

Cramer, 2011).

 5 Na szeroko!% CIs wp ywa to, jaki procent niepewno!ci przyj-

miemy – 10% (90% CI), 5% (95% CI) czy 1% (99% CI); 90% CIs 

b&d" w&#sze od 99% CIs (por. Sze, Say, 2010).
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si& nieprecyzyjna i w konsekwencji tego typu badania s" 

ma o informacyjne.

Warunek: indaguje m#$czyzna. Dane odno!nie do 

liczebno!ci w poszczególnych celkach tabeli kontyngencji 

zawiera tabela 1.

ZZ: Test TAT. Ró#nice mi&dzygrupowe okaza y si& nie-

istotne statystycznie – osoby badane z grupy eksperymen-

talnej uzyska y podobny !redni wynik testu wyobra'ni 

seksualnej (M = 0,8) do osób z grupy kontrolnej (M = 0,61), 

t(38) = 0,36; nieistotne statystycznie.

ZZ: Uleg o!" wobec pro!by. Dutton i Aron (1974) 

ponownie nie podaj" danych odnosz"cych si& do uleg o!ci 

osób badanych wobec kierowanej do nich pro!by – w tych 

warunkach, tak jak w grupie, któr" indagowa a kobieta, 

wyniki okaza y si& statystycznie nieistotne. W warun-

kach eksperymentalnych uleg o 45,1%, w warunkach kon-

trolnych za! – 52,4%, OR = 0,75; 95% CI = 0,33 – 1,69; 

'2 (1, N = 93) = 0,49; p > 0,4.

ZZ1: Przyj#cie numeru telefonu. Autorzy nie podaj" 

wyników analiz dla pierwszego wska'nika behawio-

ralnego, tymczasem wyniki ponownie okazuj" si& nie-

istotne (por. tabela 1): 30,4% vs. 27,3%, OR = 1,16; 

95% CI = 0,321 – 4,247; '2 (1, N = 45) = 0,05; p > 0,8.

ZZ2: Zadzwonienie do eksperymentatora. Wyniki oka-

za y si& nieistotne statystycznie (por. tabela 1): 28,6% vs. 

17%, OR = 2; 95% CI = 0,134 – 29,81; '2 (1, N = 13) = 0,26; 

p > 0,6.

Podsumowuj"c ów podrozdzia  – (1) odno!nie do ZZ: 

test TAT zarówno w warunkach, gdy osob" indaguj"c" 

by a kobieta (statystycznie istotne; p = 0,01), jak i m&#czy-

zna (ni), wyniki okaza y si& zgodne z hipotez" badawcz"; 

(2) ZZ: uleg o!% wobec pro!by – ka#dorazowo wyniki 

okaza y si& nieistotne statystycznie; indaguj"ca kobieta 

– p > 0,7, wyniki niezgodne z hipotez" badawcz"; inda-

guj"cy m&#czyzna – p > 0,4, wyniki zgodne z hipotez"; 

(3) ZZ1: przyj&cie numeru telefonu – w obu warunkach 

wyniki nie osi"gn& y konwencjonalnego poziomu staty-

stycznej istotno!ci: eksperymentatorka – p > 0,6, wyniki 

niezgodne z hipotez" badawcz"; eksperymentator – 

p > 0,8, wyniki zgodne z hipotez"; (4) ZZ2: zadzwonie-

nie do eksperymentatora/-ki – w przypadku, gdy osob" 

prosz"c" o wype nienie kwestionariusza by a kobieta, 

wyniki okaza y si& statystycznie istotne (p = 0,02, zgodne 

z hipotez"), gdy by  ni" za! m&#czyzna – wyniki by y 

nieistotne (p > 0,6, zgodne z hipotez"). A zatem, koncen-

truj"c si& wy "cznie na warunkach, w których do osób 

badanych podchodzi a atrakcyjna, m oda kobieta, wyniki 

dwu analiz na cztery potwierdzaj" hipotez& badawcz". 

Czy jednak na pewno?

B"#dy interpretacyjne

Dutton i Aron wspominaj", opisuj"c rezultaty pierw-

szego badania, o manipulacji pobudzeniem (arousal 

mani pulation), w kontek!cie danych uzyskanych od 

30 m&#czyzn w wieku 18–35: „Pi&tnastu m&#czyznom, 

którzy przeszli przez most eksperymentalny, zadano 

pytanie: «Jak s"dzisz, jak du#y l&k odczuwa przeci&tna 

osoba, która przechodzi przez ów most?». (rednia wynio-

s a 79 na 100-stopniowej skali, na której 100 oznacza o 

ekstremalny l&k. Pi&tnastu m&#czyzn przechodz"cych 

przez most kontrolny uzyska o !redni" 18 na tej samej 

skali (t = 9,7; df = 28; p = 0,001, dwustronnie). W odpo-

wiedzi na pytanie: «Jak du#y l&k odczuwa e!, przechodz"c 

przez ten most?» m&#czy'ni przechodz"cy przez most 

eksperymentalny uzyskali !redni" 65, za! przez kontrolny 

– 3 (t = 10,6; p = 0,001; df = 28, dwustronnie). Tak wi&c 

mo#na skonkludowa%, #e wi&kszo!% ludzi odczuwa l&k 

na mo!cie eksperymentalnym, ale nie na kontrolnym” 

(Dutton, Aron, 1974, s. 512). Owa konstatacja jest w moim 

odczuciu nieuzasadniona: (1) w powy#szym przypadku 

nie mo#e by% mowy o jakiejkolwiek „manipulacji”; 

(2) ma  my tu do czynienia z nieuprawnion" generalizacj" 

wyników uzyskanych z niewielkiej próby incydentalnej 

(N = 30). Zada% nale#a oby pytanie, na jakiej podstawie 

Dutton i Aron ekstrapoluj" dane pochodz"ce z owej 

próby na o wiele liczniejsz" prób& faktycznych uczestni-

ków przeprowadzonych dwóch bada$ terenowych (por. 

tabela 1). Autorzy nie wspominaj" o tym, kto indagowa  
m&#czyzn: atrakcyjna kobieta? atrakcyjny m&#czyzna? 

nieatrakcyjna, !rednio atrakcyjna kobieta? nieatrakcyjny, 

!rednio atrakcyjny m&#czyzna? Kolejna nasuwaj"ca si& 

w"tpliwo!% dotyczy rozpi&to!ci skali pomiaru – dlaczego 

by a 100-stopniowa, zamiast 101-stopniowej, z punktem 0, 

który oznacza by brak l&ku? By% mo#e brak l&ku by  na 

owej skali oznaczony jako 1 – to jednak z tekstu nie 

wynika. Dlaczego z góry za o#ono, i# owa trzydziestka 

m&#czyzn b&dzie odczuwa a l&k, nie za! – nieewaluowane 

negatywnie niespecyficzne pobudzenie lub ekscytacj&, 

zadowolenie, dum& (np. wynikaj"ce z tego, #e „da em 

rad& i przeszed em przez ów most”)? T umaczenie, i# 

„aby zapobiec jakimkolwiek podejrzeniom, nie spraw-

dzano wielko!ci odczuwanego pobudzenia u m&#czyzn 

przechodz"cych przez most eksperymentalny [w badaniu 

w a!ciwym – przyp. autorki]” (s. 512) jest nieuzasadnione, 

z perspektywy za! przedmiotu badania – kluczowe.

W tek!cie 'ród owym mo#na przeczyta%: „+"cznie by o 

indagowanych b"d' przez eksperymentatork&, b"d' przez 

eksperymentatora 85 osób badanych” (s. 511) – tymcza-

sem w badaniu wzi& o udzia  159 osób, spo!ród których 

90 zgodzi o si& wype ni% kwestionariusz (por. tabela 1). 

W warunkach, w których osob" prosz"c" by a kobieta, 



 NIECO DANYCH (WIADCZ)CYCH O TYM, *E DUTTON I ARON 40 LAT TEMU… 13 

spo!ród 45 wype nionych kwestionariuszy „7 by o bezu#y-

tecznych, gdy# albo by y niekompletne, albo by y wype -
nione w j&zyku obcym” (s. 512). Nurtuje mnie pytanie, ile 

spo!ród owych siedmiu kwestionariuszy by o w innym 

j&zyku i dlaczego w takim razie do dalszych pomiarów 

(zgoda na wzi&cie numeru telefonu i/lub zadzwonienie) 

zakwalifikowano ow" siódemk& (n = 45, nie za! 38). Ta 

sama w"tpliwo!% odnosi si& do warunków, w których 

osob" indaguj"c" by  m&#czyzna – „pi&% z owych kwe-

stionariuszy by o bezu#yteczne, pozosta o zatem 20 w obu 

warunkach – eksperymentalnych i kontrolnych” (s. 512) 

– wynikiem czego by a owa „bezu#yteczno!%”?

Powy#sze zastrze#enia czy te# w"tpliwo!ci by% mo#e 

niektórzy uznaj" za krytykanctwo. Kolejn" ju# nie tak 

b ah" kwesti" jest problematyka odnosz"ca si& do aspektu 

temporalnego – kluczowego z perspektywy interpretacji 

uzyskanych wyników. Po pierwsze – autorzy nie podaj", 

jaki czas min"  od momentu przej!cia osób badanych przez 

most eksperymentalny do momentu, kiedy indagowali 

je wspó pracownicy eksperymentatorów: „po tym, jak 

osoby badane przesz y albo most eksperymentalny, albo 

kontrolny, by y zagadywane przez osob& przeprowadza-

j"c" eksperyment” (s. 511). Z punktu widzenia wyników 

pó'niejszych bada$ (Cantor i in., 1975), to, czy min& a 

minuta, pi&%, czy 10 minut stanowi istotny parametr. 

Oczywiste jest, i# Dutton i Aron nie mogli zna% owych 

wyników bada$, niemniej niepoinformowanie o tych 

wska'nikach nale#y traktowa% jako uchybienie metodo-

logiczne. Po drugie – Dutton i Aron pisz", i# po wype -
nieniu kwestionariusza w obu warunkach badawczych 

eksperymentatorzy oferowali osobom indagowanym, je!li 
wyra#a y tak" wol&, mo#liwo!% wyja!nienia im wyników 

eksperymentu – zapisywali numer telefonu oraz „zach&-

cali ka#d" z osób badanych do tego, aby zadzwoni a, je!li 
chcia aby dodatkowo porozmawia%” (Dutton, Aron, 1974, 

s. 512). Tymczasem w innej swej pracy Arthur Aron pisze, 

i# wspó pracownicy informowali osoby badane o tym, 

#e mog" „zadzwoni% tego samego wieczora, je!li chc" 

dowiedzie% si& wi&cej o badaniu” (Lewandowski, Aron, 

2004, s. 362). Z tekstu pochodz"cego z oryginalnego 

artyku u nie wiadomo: (1) kiedy osoby badane mog y/

powinny zadzwoni% – tego samego wieczora? nazajutrz? 

dowolnego dnia? (2) czy osoby badane dzwoni y mniej 

wi&cej w tym samym czasie i o tej samej porze? Autorzy 

de facto nie mieli kontroli nad owym wska'nikiem 

zmien nej zale#nej. Po trzecie i najwa#niejsze – autorzy 

fakt zadzwonienia po tak d ugim (jak d ugim? mo#na 

przypuszcza%, #e co najmniej kilkugodzinnym) czasie 

interpretuj" (w sposób nieuzasadniony ani teoriami, ani 

wynikami bada$, na które si& powo uj") jako wska'-

nik b &dnego okre!lenia 'ród a pobudzenia i, w efekcie, 

wi&kszego poci"gu seksualnego odczuwanego w stosunku 

do eksperymentatorki jedynie w warunkach eksperymen-

talnych. „Zak adaj"c, #e zainteresowanie eksperymentem 

powinno by% jednakowe w grupie kontrolnej i ekspery-

mentalnej, za o#ono, #e ró#nice w proporcjach osób, które 

zadzwoni y, powinny odzwierciedla% ró#nice w poci"gu 

seksualnym” (Dutton, Aron, 1974, s. 512). Tymczasem 

osoby badane w momencie wykonywania telefonu nie by y 

ju# pobudzone – w ka#dym razie, zgodnie z za o#eniami 

dwuczynnikowej teorii emocji Schachtera i Singera (1962) 

czy teorii transferu pobudzenia Zillmanna i in. (1972), 

nie z powodu eksperymentatorki. O czym wi&c !wiadcz" 

wska'niki tej zmiennej zale#nej?

BADANIE 2 DUTTONA I ARONA

W dyskusji wyników pierwszego badania Dutton i Aron 

stwierdzaj", i# uzyskane rezultaty mog" wynika% z ró#-

nic mi&dzygrupowych na wej!ciu, b&d"cych skutkiem: 

(1) tego, #e m&#czy'ni z grupy eksperymentalnej mogli by% 

turystami, którzy przyjechali jedynie na krótk" wycieczk&; 

(2) ró#nic indywidualnych (Dutton, Aron, 1974, s. 513). 

W celu wyeliminowania alternatywnych wyja!nie$ skon-

struowano nieco odmienny plan badawczy. Osobami 

badanymi byli, tak jak poprzednio, wy "cznie m&#czy'ni 

(N = 34, lecz tak naprawd& N = 69: w grupie kontrolnej 

liczebno!% wynios a n = 35, w eksperymentalnej za! n = 34) 

id"cy samotnie, w wieku 18–35 lat, jednak w przypadku 

badania drugiego byli to wy "cznie ci m&#czy'ni, któ-

rzy przeszli uprzednio przez Capilano Suspension Bridge 

(zamys  autorów by  nast&puj"cy: ba  dan" prób& powinni 

stanowi% „cz onkowie tej samej populacji”), przy czym 

grup& kontroln" stanowili ci m&#czy'ni, którzy przeszli 

ów most co najmniej 10 minut wcze!niej, eksperymen-

taln" za! ci, którzy „przeszli przez most” (s. 511). Kolejna 

ró#nica polega a na tym, #e w przypadku drugiego bada-

nia, w !wietle poprzednio uzyskanych wy  ników, autorzy 

zrezygnowali z udzia u eksperymentatora p ci m&skiej 

– ka#dorazowo badanych m&#czyzn indagowa a atrak-

cyjna kobieta. Zmienne zale#ne by y analogiczne: (1) liczba 

i jako!% s ów o konotacji seksualnej zawartych w opowia-

daniu pisanym przez osoby badane po zaprezentowaniu 

obrazka 3GF z TAT, które nast&pnie oceniali s&dziowie 

kompetentni; (2) dwojakiego rodzaju dane behawioralne, 

stanowi"ce wska'niki percepcji atrak cyjno!ci kobiety 

przeprowadzaj"cej badanie przez badanych m&#czyzn: 

ZZ1 – zgoda na wzi&cie numeru telefonu od eksperymen-

tatorki; ZZ2 – zadzwonienie do eksperymentatorki.

B"#dy metodologiczne

Jak pisz" autorzy, eksperymentatorka podchodzi a 

do uczestników badania albo po up ywie co najmniej 
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10 minut od przej!cia przez most (warunki kontrolne, 

brak odczuwanego rezydualnego pobudzenia fizjolo-

gicznego) albo… nie wiadomo, po jakim czasie, gdy# 

Dutton i Aron ponownie, tak jak to mia o miejsce w opi-

sie procedury pierwszego badania, nie podaj", jaki czas 

min"  od momentu przej!cia osób badanych przez most 

do momentu, kiedy indagowa a ich przeprowadzaj"ca 

badanie kobieta. Tymczasem ów interwa  czasowy, który 

up yn"  (na pewno mniej ni# 10 minut, ale nie wiadomo 

dok adnie, ile), jest parametrem z owej perspektywy klu-

czowym (por. Zillmann i in., 1972; Cantor i in., 1975). 

Wszelkie pozosta e zastrze#enia natury metodologicznej 

s" replikacj" poprzedniej sekcji B %dy metodologiczne.

B"#dy statystyczne i wyniki powtórnych analiz

ZZ: Test TAT. Ró#nice mi&dzygrupowe okaza y si& 

statystycznie istotne – osoby badane z grupy eksperymen-

talnej (na bazie wype nionych 23 z 25 kwestionariuszy) 

uzyska y wi&kszy !redni wynik testu wyobra'ni seksual-

nej (M = 2,99) w porównaniu z grup" kontroln" (wype -
nione 22 z 25 kwestionariuszy); M = 1,92; t (436) = 3,07; 

p = 0,01, dwustronnie. Wspó czynnik rzetelno!ci ocen 

s&dziów kompetentnych wyniós  0,79.

ZZ: Uleg"o!% wobec pro!by. Autorzy ponownie nie 

przeprowadzili analizy danych odnosz"cych si& do tego, 

czy indagowani m&#czy'ni ulegli kierowanej do nich pro!-

bie. Tymczasem moje analizy wykaza y, #e wska'niki ule-

g o!ci dla obu grup by y podobne: 25/34 w grupie ekspery-

mentalnej i 25/35 w grupie kontrolnej, (73,53% vs. 71,43%), 

OR = 1,11; 95% CI = 0,39 – 3,20; '2 (1, N = 69) = 0,04; 

p > 0,8.

ZZ1: Przyj#cie numeru telefonu. Dutton i Aron 

odno!nie do odpowiedzi w te!cie TAT pisz": „W grupie 

eksperymentalnej 25 spo!ród 34 indagowanych m&#-

czyzn zgodzi o si& wype ni% kwestionariusz. W grupie 

kontrolnej zgod& wyrazi o 25 z 35” (s. 514). W nast&p-

nym akapicie za!, w którym prezentuj" wyniki danych 

behawioralnych: „W grupie eksperymentalnej 20 spo!ród 

25 osób badanych, które zgodzi y si& na rozmow&, przy-

j& o numer telefonu eksperymentatorki. W grupie kon-

trolnej numer telefonu wzi& o 19 osób z 23” (s. 514). 

Tymczasem, jak wynika z dok adnej analizy tekstu 

 6 Skoro N = 60 (n = 23 w grupie eksperymentalnej i n = 22 

w grupie kontrolnej), to df powinny wynosi% 43, nie za! 36 (Dutton, 

Aron, 1974, s. 514). Osobn" kwesti& stanowi" pomy ki (tu raczej – 

chochliki drukarskie), które wkradaj" si& do t umaczonych – w tym 

wypadku na j&zyk polski – tekstów oryginalnych; zamiast „df = 19” 

(Dutton, Aron, 1974, s. 517), w polskiej wersji owego artyku u 

pojawia si& „df = 10” (por. Dutton, Aron, 2002, s. 607).

'ród owego, w warunkach kontrolnych numer telefonu 

przyj& o nie 19/23, lecz 19/25 indagowanych m&#czyzn 

– takie obliczenia poczynili wszak#e autorzy w badaniu 

pierwszym, tj. do puli osób, spo!ród których obliczano 

potem odsetek m&#czyzn bior"cych numer telefonu, wcho-

dzi y równie# te osoby badane, których kwestionariusze 

z ró#nych powodów okazywa y si& bezu#yteczne (por. 

tabela 1). Sami autorzy pisz" za! o tym w nawi"zaniu 

do badania drugiego, i# pul& ow" tworz" „osoby badane, 

które zgodzi y si& na rozmow&” (s. 514), ergo: wype ni y 

kwestionariusz, abstrahuj"c od jego (bez)u#yteczno!ci.

Autorzy ponownie nie przedstawiaj" wyników analiz 

odno!nie do zmiennej zale#nej ZZ1, a prezentuj" si& one 

w sposób nast&puj"cy: numer telefonu przyj& o w grupie eks-

perymentalnej 20 z 25 osób, natomiast w grupie kontrolnej 

– 19 z 25 (80% vs. 76%), OR = 1,26; 95% CI = 0,33 – 4,84; 

'2 (1, N = 50) = 0,12; p > 0,7. Zatem ponownie ró#nica 

w cz&sto!ciach nie zbli#y a si& nawet do granicy trendu, 

wielko!% efektu jest niewielka, przedzia  ufno!ci natomiast 

zawiera hipotez& zerow". Na podstawie owych danych – 

zarówno z pierwszego, jak i drugiego badania – mo#na 

stwierdzi%, i# m&#czy'ni prze#ywaj"cy silne pobudzenie 

nie brali statystycznie istotnie cz&!ciej numeru telefonu od 

eksperymentatorki, w porównaniu z warunkami, w których 

m&#czy'ni owego pobudzenia nie prze#ywali.

ZZ2: Zadzwonienie do eksperymentatorki. Wspo-

mniany wy#ej b "d ma konsekwencje dotycz"ce faktycz-

nych wyników analiz drugich danych behawioralnych, 

a mianowicie pó'niejszego zadzwonienia do ekspery-

mentatorki. Autorzy pisz": „W grupie eksperymentalnej 

13 spo!ród 20 osób badanych zadzwoni o, podczas gdy 

w grupie kontrolnej zadzwoni o 7 osób z 23 ('2 = 5,89, 

p < 0,02)” (s. 514). Tymczasem w warunkach kontrolnych 

do eksperymentatorki zadzwoni o 7 z 19, nie za! 7 z 23, 

jako #e „w grupie kontrolnej 19 osób z 23 zaakceptowa o 

numer telefonu” (s. 514). Tak wi&c wyniki zaprezentowane 

przez Duttona i Arona s" b &dne – w a!ciwe prezentuj" 

si& nast&puj"co: w grupie eksperymentalnej zadzwoni o 

13 z 20 badanych, w kontrolnej za! – 7 z 19 (65% vs. 37%), 

OR = 3,18; 95% CI = 0,86 – 11,78; '2 (1, N = 39) = 3,09; 

p = 0,08. Mo#na wi&c mówi% w tym wypadku jedynie 

o trendzie. Przedzia  ufno!ci zawiera 1, co oznacza, i# 

zwi"zek mi&dzy zmiennymi jest s aby lub nieistniej"cy, 

przypadkowy, nieb&d"cy rezultatem zastosowanej mani-

pulacji (por. Agresti, 2007; Haddock i in., 1998), co dodat-

kowo potwierdza warto!% p.

B"#dy interpretacyjne

Po pierwsze nieuzasadniona jest generalizacja wyników 

pochodz"cych z dwu niereprezentatywnych dla populacji 
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prób. Po wtóre, bior"c pod uwag& zarówno wyniki powy#-

szych reanaliz, jak i zaprezentowane wcze!niej w"tpliwo!ci 

natury metodologicznej oraz interpretacyjnej, nie sposób 

zgodzi% si& z konstatacj" autorów, jakoby „dane behawio-

ralne z eksperymentu 1 równie# zosta y zreplikowane” 

(Dutton, Aron, 1974, s. 514), jak równie# ze stwierdze-

niem, zgodnie z którym autorzy rzekomo wykazali, i# 

„eksperyment 2 umo#liwia odrzucenie za o#enia, i# osoby 

badane pochodz" z ró#nych populacji, jako wyja!nienia 

zaistnia ych ró#nic pomi&dzy grupami przechodz"cymi 

przez most eksperymentalny i kontrolny, w odniesieniu 

do warunków z eksperymentu 1, w których badanie prze-

prowadza a eksperymentatorka p ci #e$skiej” (s. 514). 

Owszem – wyniki badania pierwszego zosta y zrepli-

kowane, osi"gaj"c poziom statystycznie istotnego, ale 

wy "cznie w stosunku do zmiennej zale#nej w postaci 

testu TAT (ka#dorazowo p = 0,01). Natomiast oba wyniki 

ZZ w postaci przyj&cia numeru telefonu nawet nie zbli-

#y y si& do granicy trendu (p > 0,6 w badaniu 1 oraz 

p > 0,7 w badaniu 2), natomiast odno!nie do zmiennej 

zale#nej w postaci wykonania telefonu – nie zosta y zre-

plikowane (p = 0,02 w badaniu 1 i p = 0,08 w badaniu 2). 

Zgodnie z dzisiejszymi standardami, replikacje stanowi" 

fundament nauki, w tym naukowo uprawianej psycholo-

gii (Cumming, 2008; Wojciszke, 2006). Jak pisze Geoff 

Cumming (2008), warto!% p nie jest rzetelnym funda-

mentem jakiegokolwiek wnioskowania inferencyjnego7 

– uzyskanie w jednym badaniu wyników statystycznie 

istotnych niewiele mówi o tym, czy efekt zostanie zrepli-

kowany w kolejnych badaniach. Autor ów wykaza  w prze-

prowadzonej symulacji 25-krotnej replikacji typowego 

eksperymentu, #e warto!% p waha a si& od 0,01 do 0,76. 

Miarami, na której naukowcy wspó cze!nie uprawiaj"cy 

psychologi& powinni bazowa%, s" – niezale#ne od wiel-

ko!ci próby – przedzia y ufno!ci i wielko!ci efektu (por. 

szóste wydanie APA Publication Manual, 2010). Nie mniej 

istotna jest implementacja my!lenia meta analitycznego 

(Cumming, 2008).

Pretekstem do przeprowadzenia eksperymentu sensu 

stricto laboratoryjnego (w tek!cie 'ród owym – „ekspery-

ment 3”) by y, ponownie, kwestie zwi"zane z interpretacj" 

 7 Bazowanie we wnioskowaniu inferencyjnym wy "cznie na 

owym magicznym p = 0,05 jest wci"# jeszcze postaw" spotykan" 

we wspó cze!nie przeprowadzanych przez psychologów analizach 

danych, co jest od niemal 20 lat niezgodne z dyrektywami APA (por. 

APA Publication Manual, 1994; Wilkinson & The APA Task force 

on statistical inference, 1999; APA Publication Manual, 2010). Od 

wielu lat nie milknie te# w!ród psychologów i statystyków debata 

nad zasadno!ci" podtrzymywania rytua u „p = 0,05” (por. Carver, 

1978; Cohen; 1994; Gigerenzer i in., 1989; Oakes, 1986; Rozeboom, 

1960).

uzyskanych wyników. Jedn" z postulowanych alterna-

tywnych przyczyn, mog"c" prowadzi% do uzyskania 

artefaktualnych wyników, mog a by%, w mniemaniu 

Duttona i Arona, (nie)!wiadomo!% hipotezy badawczej 

i jej konsekwencje. Po raz kolejny jednak badacze sami 

sobie przecz", pisz"c w jednym miejscu, i# kobieta prze-

prowadzaj"ca badania ka#dorazowo by a nie!wiadoma 

hipotezy badawczej (Dutton, Aron, 1974, s. 511 i s. 514), 

w innym za!, #e „gdyby nie dostarczono kobiecie [prze-

prowadzaj"cej eksperyment – przyp. autorki] wskazówek 

odno!nie do hipotezy badawczej, nie mo#na by oby kon-

trolowa% bardziej sta ych form komunikacji niewerbalnej 

– takich jak kontakt wzrokowy” (s. 514). Drug" natomiast 

autorzy wi"#" !ci!le z postaci" (gestalt) wykreowan" 

przez sytuacj& eksperymentaln", która „mog a sprawi%, 

i# eksperymentatorka wydawa a si& bardziej bezradna lub 

przestraszona, niczym «kobieta w tragicznej sytuacji» 

[z obrazka 3GF TAT – przyp. autorki]. Nie mia oby to 

miejsca w warunkach kontrolnych” (s. 514). Powy#sze 

w"tpliwo!ci autorów w moim odczuciu s" irrelewantne 

i niespójne logicznie – skoro eksperymentatorka w warun-

kach prze#ywanego przez osoby badane silnego pobu-

dzenia mia aby wydawa% si& bezradna lub przestraszona, 

owa hipoteza powinna uzyska% potwierdzenie w pomia-

rach kwestionariuszowych (zwi&kszona, w porównaniu 

z warunkami kontrolnymi, liczba takich s ów, jak strach, 

l&k, bezradno!% – tymczasem takich danych autorzy nie 

podali, czy za! je uzyskali – tego nie wiemy).

EKSPERYMENT 3 DUTTONA I ARONA

Uczestnikami eksperymentu by o 80 ochotników, 

studentów p ci m&skiej. Eksperyment przeprowadzano 

w diadach tej samej b"d' odmiennej p ci (partnerk" by a 

wówczas atrakcyjna kobieta), przy czym druga osoba 

z diady by a zawsze pomocnic"/-kiem eksperymenta-

tora. Wspó pracownica „wiedzia a ona o tym, #e badania 

dotycz" atrakcyjno!ci seksualnej, ale nie zna a hipotez” 

(Dutton, Aron, 1974, s. 514), oprócz tego „by a poinstruo-

wana, aby unika% jakiegokolwiek «ponadwymiarowego» 

kontaktu wzrokowego” (s. 514; móg  on mie% miejsce tylko 

w dwóch sytuacjach: przywitania i zaj&cia miejsca po 

uprzednim odwieszeniu p aszcza). Zgodnie z instrukcj" 

maskuj"c" – eksperyment mia  dotyczy% wp ywu szoków 

elektrycznych na uczenie. Zmiennymi niezale#nymi by y: 

osoba w diadzie (tej samej p ci – warunki kontrolne lub 

odmiennej p ci – warunki eksperymentalne) oraz si a 

nat&#enia szoku elektrycznego (silny vs. s aby). Zmienne 

zale#ne by y trojakiego rodzaju: ZZ1 – pomiar odczuwa-

nego przez osoby badane l&ku (oszacowywany na skali 

pi&ciostopniowej); ZZ2 – dwojakiego rodzaju pomiar 

nat&#enia poci"gu seksualnego wzgl&dem pomocnicy 
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eksperymentatora8: ch&% umówienia si& z kobiet" na 

randk& i ch&% poca owania jej (okre!lana na skali pi&cio-

stopniowej; mierzono !redni" z obu odpowiedzi); ZZ3 

– wska'niki wyobra'ni seksualnej mierzone za pomoc" 

obrazka 3FG TAT wykorzystywanego w dwu poprzed-

nich badaniach. Im wi&kszy wynik uczestnicy ekspery-

mentu uzyskiwali na ww. skalach, tym wi&kszy odczu-

wali l&k lub tym wi&kszy poci"g seksualny do pomocnicy 

eksperymentatora.8

Niejasno!ci statystyczne

ZZ1: Pomiar odczuwanego l#ku. Wyniki pomiaru 

tej zmiennej zale#nej s" nast&puj"ce (por. tabela 2): 

„W warunkach, w których osoby badane oczekiwa y na 

otrzymanie silnego szoku elektrycznego, wskazywa y na 

odczuwanie silniejszego l&ku w porównaniu z warunkami, 

w których oczekiwa y na s aby szok (t = 4,03; p < 0,001; 

df = 39, jednostronnie). W warunkach, w których osoby 

badane spodziewa y si& otrzyma% silny szok, ale kiedy 

towarzyszy a im wspó pracownica eksperymentatora, 

osoby badane wykazywa y mniejszy l&k w porówna-

niu z warunkami kontrolnymi (n = 20), w których bra o 

udzia  dwóch m&#czyzn (t = 2,17; p = 0,025; df = 199, 

jednostronnie). Nie odnotowano statystycznie istotnych 

ró#nic w poziomie l&ku b&d"cego funkcj" antycypacji 

przez pomocnic& eksperymentatora mocnego vs. s abego 

szoku” (Dutton, Aron, 1974, s. 515).

Powy#sze wyniki wydaj" si& niejasne – uprzednio auto-

rzy pisali bowiem, i# uczestników badania by o 80, jed-

nak w tabeli 2 pojawia si& celka „brak wspó pracownika 

eksperymentatora p ci #e$skiej” (no female confederate) 

oraz informacja, i# ka#dorazowo celka liczy n = 20; celka, 

o której tu mowa jest pi"ta, ergo: nale#y wnioskowa%, i# 

osób badanych by o 100, tak wi&c mamy tutaj do czynie-

nia z planem eksperymentalnym 2 × 2 z izolowan" grup" 

kontroln".

 

 9tanawiaj"ce jest, dlaczego df = 36, zamiast 43, skoro liczebno!% 

wynosi a N = 45 (por. Dutton, Aron, 1974, s. 514).

Autorzy dokonuj" dwóch porówna$ mi&dzygrupowych 

testem t Studenta (por. tabela 2): (1) osoby badane ocze-

kuj" szoków silnych (celki: 1 i 2) vs. s abych (celki: 3 i 4); 

(2) osoby badane oczekuj" silnych szoków, gdy towarzyszy 

im pomocnica eksperymentatora (celki: 1 i 2) vs. warunki 

kontrolne (tj. diada m&#czyzna–m&#czyzna, celka 5). Je!li 
tak, to dlaczego, odpowiednio, w porównaniu pierwszym 

df wynosi 39, zamiast 78, za! w drugim – 19, zamiast 58? 

Ponadto – dlaczego autorzy stosuj" porównania jedno-

stronne? Uprzednio, w badaniach 1 i 2, stosowali dwu-

stronne. Niestety – nie sposób dokona% powtórnych analiz, 

nie znaj"c warto!ci odchyle$ standardowych w poszcze-

gólnych grupach.

B"#dy metodologiczne

Sama idea owego planu eksperymentalnego, o czym 

uprzednio wspomina am, a mianowicie odwo ywanie 

si& do psychologii postaci, jest dyskusyjna – brakuje tu 

przede wszystkim uzasadnienia teoretycznego (relewan-

tne by oby na przyk ad odwo anie si& do teorii wzmoc-

nie$; takie wyja!nienie zwi"zku pobudzenie–atrakcyjno!% 

zaproponowali w 1977 r. Kenrick i Cialdini). Oprócz tego 

ów eksperyment nie jest, w moim odczuciu, logiczn" ci"-

g o!ci" poprzednich bada$ terenowych, aczkolwiek sam 

pomys  tego, aby badania kontynuowa% w warunkach 

laboratoryjnych jest ze wszech miar s uszny i zgodny 

z obecnymi standardami (por. np. Wojciszke, 2004).

Do uchybie$ mniejszej wagi owego planu eksperymen-

talnego zaliczy abym to, i# – w warunkach, gdy obecna 

jest pomocnica eksperymentatora p ci #e$skiej jest to 

zawsze kobieta atrakcyjna, brakuje za! takich sytuacji, 

w których kobieta owa by aby !rednio lub ma o atrak-

cyjna. Po wtóre – nic nie wiadomo o tym, jak ma o/bar-

dzo atrakcyjny by  pomocnik eksperymentatora z warun-

ków okre!lanych przez autorów mianem kontrolnych. 

Niew"tpliwym ograniczeniem jest równie# niemo#no!% 

Tabela 2

Deklarowany poziom l%ku w poszczególnych warunkach eksperymentalnych

Osoba badana oczekuje: Wspó!pracownica ma otrzyma% 

silny szok

Wspó!pracownica ma otrzyma% 

s!aby szok

Brak wspó!pracownika

p!ci $e&skiej

Silnego szoku (1) 3,17 (2) 3,05 (5) 3,8

S!abego szoku (3) 2,42 (4) 2,28 (6) ?,0

W ka#dej celce n = 20 (za: Dutton, Aron, 1974, s. 515).

 8 Przy czym odnosi si& to wy "cznie do tych warunków, kiedy pomocnica by a p ci #e$skiej; w diadzie m&#czyzna–m&#czyzna 

eksperymentator prosi  uczestników eksperymentu, aby pomin&li owo pytanie. 

 9 Zastanawiaj"ce jest, dlaczego df = 36, zamiast 43, skoro liczebno!% wynosi a N = 45 (por. Dutton, Aron, 1974, s. 514).
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uogólniania uzyskanych wyników – tak jak w poprzednich 

dwóch badaniach prób& badawcz" stanowili wy "cznie 

m&#czy'ni.

Kolejne pytania, jakie nale#a oby zada% w kontek!cie 

uchybie$ natury metodologicznej, odnosz" si& do kwestii 

braku analogii warunków: wspó pracownica p ci #e$skiej 

vs. m&skiej. Otó# dlaczego badacze nie dokooptowali do 

planu eksperymentalnego warunków, w których pomoc-

nik eksperymentatora p ci m&skiej oczekuje szoków sil-

nych vs. s abych? Dlaczego zabrak o warunków stricte 

kontrolnych, w których zarówno wspó pracownik ekspe-

rymentatora, niezale#nie od p ci, jak i osoba badana nie 

oczekuj" #adnych szoków? Oprócz tego, skoro w bada-

niach 1 i 2 za o#ono, i# nie nale#y pyta% osób badanych 

o poziom odczuwanego l&ku, aby „zapobiec jakimkolwiek 

podejrzeniom” (Dutton, Aron, 1974, s. 512), to dlaczego 

w eksperymencie w a!ciwym owego pomiaru dokonano, 

w dodatku bezpo!rednio przed pomiarem ZZ2 i ZZ3? 

W mojej opinii uchybienia te s" funkcj" nietrafnego za o-

#enia, aby w eksperymencie laboratoryjnym skoncen-

trowa% si& na eliminacji czynnika „kobieta w sytuacji 

tragicznej”.

B"#dy interpretacyjne

ZZ2: Oszacowania poci gu seksualnego. Odno!nie do 

tej zmiennej zale#nej autorzy wykazali, i# niezale#nie od 

tego, czy wspó pracownica eksperymentatora oczekiwa a 

wstrz"sów silnych, czy te# s abych – badani m&#czy'ni 

odczuwali wi&kszy poci"g seksualny w warunkach, 

w których oni sami oczekiwali wstrz"sów silnych (por. 

ry  sunek 1).

Jak ów uzyskany efekt g ówny si y wstrz"sów antycy-

powanych przez osoby badane (F = 22, 8; p = 0,001) oraz 

nieobecno!% statystycznie istotnej interakcji interpretuj" 

autorzy? Otó# jako dowód potwierdzaj"cy hipotez& 

badawcz": „Tak wi&c w tym badaniu nie pojawi  si& efekt 

wp ywu «kobiety w sytuacji tragicznej» na poci"g seksu-

alny” (Dutto, Aron, 1974, s. 516). Powy#sza interpretacja 

wydaje si& zastanawiaj"ca, bior"c pod uwag&, i#: (1) brak 

racjonalnego uzasadnienia tego, aby w a!nie tak" hipo-

tez& podda% empirycznej weryfikacji; (2) alternatywne 

wyja!nienia teoretyczne lepiej uzasadnia yby uzyskany 

efekt (vide dalej); (3) mamy tu do czynienia z wieloma 

niedoci"gni&ciami natury metodologicznej.

ZZ3: Wska&niki wyobra&ni seksualnej. Pomiar tej 

zmiennej zale#nej nie wykaza  istnienia statystycznie 

istotnego efektu g ównego si y wstrz"sów oczekiwanych 

przez osoby badane (por. rysunek 2), osi"gn"  on jedynie 

trend (F = 4, 22; p = 0,07) – statystycznie istotna okaza a 

si& jedynie interakcja (F = 4, 73; p = 0,05).

Trudno owe wyniki, bazuj"c na wyja!nieniu teoretycz-

nym zaproponowanym przez Duttona i Arona a odwo-

 uj"cym si& do efektu b &dnej atrybucji, w racjonalny 

sposób zinterpretowa%. Jak uzyskane rezultaty maj" si& 

do g ównej idei przy!wiecaj"cej eksperymentowi labo-

ratoryjnemu, a mianowicie postaci (gestalt) „kobiety 

w sytuacji tragicznej”? Jak mo#na je zinterpretowa%, skoro 

stoj" w opozycji do wyników uzyskanych z pomiaru ZZ2? 

Autorzy wykazali wszak#e uprzednio istnienie efektu 

g ównego antycypowanej przez osoby badane si y szoku – 

bez wzgl&du na to, czy pomocnica oczekuje szoku s abego, 

czy silnego, wydawa a si& im atrakcyjniejsza. Tutaj ów 

efekt nie wyst"pi  – niemniej mamy do czynienia z tren-

dem (p = 0,07). Jednak#e, bazuj"c na dzisiejszych stan-

dardach metodologicznych, uzyskane rezultaty powinny 

raczej statystycznie niepokoi% ni# uspokaja% (Cumming, 

2008). Rzeteln" miar", obecnie obowi"zuj"c", by aby 

chocia#by wielko!% efektu (Cumming, 2008), któr" dla 

OB – osoba badana (m&#czyzna)

K – kobieta (wspó pracownica eksperymentatora) OB – osoba badana (m&#czyzna)

K – kobieta (wspó pracownica eksperymentatora)

Rysunek 1. Wska'niki poci"gu seksualnego w warunkach 

eksperymentalnych. Wska'nikiem najsilniejszego poci"gu 

seksualnego jest 5. 

Rysunek 2. Wska'niki wyobra'ni seksualnej w warunkach 

eksperymentalnych. Pi&% oznacza najwi&kszy wynik.
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analizy wariancji jest omega kwadrat (Howell, 2010) – 

trudno jednak wymaga% od Duttona i Arona, aby znali 

i stosowali owe standardy ante factum.

PODSUMOWANIE

Có# zatem tak naprawd& wykazali Dutton i Aron? Jak 

interpretuj" uzyskane rezultaty? Czy owe wnioski s" 

uprawnione? Autorzy w „Ogólnej dyskusji wyników” 

konstatuj", i#:

(1) „Wyniki 3. eksperymentu wspieraj" stwierdzenie, #e 

silna emocja per se zwi&ksza poci"g seksualny osób bada-

nych do wspó pracownicy eksperymentatora” (Dutton, 

Aron, 1974, s. 516). Powy#sza interpretacja jest nadu#y-

ciem, zwa#ywszy na to, i# nie zosta  zreplikowany efekt 

g ówny ZZ2 odno!nie do ZZ3, sam za! plan eksperymen-

talny zawiera  wiele uchybie$ natury metodologicznej.

(2) „Rezultaty tych bada$ wydaj" si& potwierdza% istnie-

nie zwi"zku pomi&dzy emocj" a atrakcyjno!ci" seksualn"” 

(s. 516). W !wietle moich powtórnych analiz powy#szy 

wniosek jest nieuprawniony – ów zwi"zek istnieje nawet 

wtedy, jak twierdz" autorzy, gdy osoby badane dzwoni" 

po kilkunastu (?) godzinach do eksperymentatorki, nie 

b&d"c ju# pod wp ywem uprzednio do!wiadczanego stanu 

afektywnego.

(3) „Teoretyczne implikacje tych rezultatów dostarczaj" 

dodatkowego wsparcia na korzy!% za o#e$ teoretycznych, 

z których oryginalne hipotezy si& wywodz": Schachtera 

i Singera (1962) koncepcja poznawczego reetykietowania 

emocji” (s. 516). I dalej: „(…) dokonuj"c poznawczego 

reetykietowania l&ku jako pobudzenia seksualnego, osoby 

badane odczuwa y mniejszy l&k (…) w warunkach, w któ-

rych antycypowa y doznanie silnego szoku i wspó pra-

cownica eksperymentatora by a obecna, w porównaniu 

z warunkami, gdy potencjalny obiekt seksualny nie by  
obecny” (s. 517). Jest to jawna nadinterpretacja. Autorzy 

wypaczyli za o#enia teorii Schachtera i Singera – dla-

czego osoby badane mia yby pobudzenie, b&d"ce funkcj" 

tak wyrazistych (salient; unambiguous) czynników, jak 

antycypacja otrzymania silnych wstrz"sów czy przej!cie 

przez w"ski, niestabilny i zawieszony 70 metrów nad 

rzek" most, reinterpretowa% jako pobudzenie o charak-

terze seksualnym? Wszak#e oryginalna teoria Schachtera 

i Singera (1962) zak ada, i# aby dosz o do owego reety-

kietowania, czynnik indukuj"cy owo pobudzenie musi si& 

charakteryzowa% wieloznaczno!ci" (ambiguity).

(4) „Tak wi&c, bez wzgl&du na to, jak zinterpretujemy 

mechanizm owego zwi"zku [pobudzenie – atrakcyjno!%; 

przyp. autorki], obecne badania wykaza y jasno istnie-

nie owego zwi"zku” (s. 517). Autorzy owego zwi"zku 

bezsprzecznie nie wykazali, sama za! konstatacja: „bez 

wzgl&du na interpretacj&” budzi we mnie opór.

Ponadto autorzy nie wykazali jednoznacznie, #e m&#-

czy'ni bior"cy udzia  w badaniach 1 i 2 odczuwali l&k 

(który jest przecie# jednoznacznie awersywny) – w trak-

cie przeprowadzania owych bada$ eksperymentatorzy 

przecie# nie pytali osób badanych o poziom odczuwanego 

l&ku, aby „nie wzbudza% podejrze$” (s. 512). Pod"#aj"c 

tym tokiem my!lenia – w eksperymencie laboratoryj-

nym zadanie pytania o poziom odczuwanego l&ku przed 

dokonaniem pomiaru ZZ1 i ZZ2 powinno wzbudza% 

podejrzenia. Dlaczego w takim razie badacze owo pyta-

nie zadali? ,ród o pobudzenia mo#e by% przecie# ewaluo-

wane jednoznacznie pozytywnie (np. ogl"danie komedii), 

neutralnie (np. %wiczenia fizyczne) lub negatywnie (np. 

antycypacja otrzymania silnych szoków elektrycznych), 

przy czym ewaluacje te mog" by% subiektywne, jak rów-

nie# obiektywne, i owe dwa rodzaje ewaluacji mog" si& na 

siebie nak ada% b"d' nie. Interesuj"ce z tej perspektywy 

wydaje si& to, czy oszacowania poziomu odczuwanego 

l&ku by yby takie same, gdyby osoby badane dokonywa y 

ich na ko$cu, zamiast na pocz"tku badania.

Poza tym warunki z bada$ 1 i 2 oraz eksperymentu 

laboratoryjnego by y nieekwiwalentne – podczas bada$ 

terenowych m&#czy'ni byli indagowani po tym, jak 'ród o 

pobudzenia (nie mo#na stwierdzi%, czy na pewno przez 

wszystkich uczestników badania by o ewaluowane jedno-

znacznie pejoratywnie) zosta o usuni&te (tj. po przej!ciu 

przez most chybotliwy), w laboratorium natomiast osoby 

badane dopiero spodziewa y si& – jednoznacznie awersyw-

nego, w warunkach antycypacji silnego szoku – do!wiad-

czenia owego bod'ca. Owe dwie sytuacje badawcze s" 

nieekwiwalentne, równie# je!li chodzi o wzbudzenie moty-

wów afiliacyjnych. Dodatkowo w badaniach 1 i 2 mieli!my 

do czynienia, co podkre!laj" sami autorzy, z autoselekcj" 

osób badanych (self-selecting-subject), w eksperymencie 

w a!ciwym za! – z losowym przydzia em osób badanych 

do poszczególnych warunków badawczych. Zada% nale-

#a oby równie# pytanie, dlaczego autorzy do planu eks-

perymentalnego (badanie 3) nie w "czyli pomiaru – per 

analogiam – zmiennych zale#nych w postaci przyj&cia 

numeru telefonu i pó'niejszego zadzwonienia do kobiety 

poznanej w laboratorium? Wreszcie, nawi"zuj"c do tego, 

jak donios " rol& w naukowo uprawianej psychologii 

odgrywaj" replikacje, warto podkre!li%, i# efekt uzyskany 

przez Duttona i Arona w eksperymencie laboratoryjnym, 

a mianowicie to, i# m&#czy'ni uznali za atrakcyjniejsz" 

pomocnic& eksperymentatora w grupach, które oczekiwa y 

na silne szoki elektryczne, ni# w grupach, które antycypo-

wa y otrzymanie s abego, „przez niektóre osoby badane 

okre!lanego jako przyjemny” (s. 515), szoku, nie zosta  
zreplikowany ani przez Kenricka, Cialdiniego i Lindera 

(1979), którzy podj&li a# cztery próby wykazania istnienia 
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owego efektu, ani przez Catherine Riordan i Jamesa 

Tedeschiego (1983). W jednym z artyku ów Douglas 

Kenrick i Robert Cialdini (1977) skonstatowali, i# ów 

bazuj"cy na wywo aniu l&ku via antycypacja otrzymania 

silnych szoków (threat-of-shock) plan eksperymentalny 

nie mo#e prowadzi% do pojawienia si& efektu b &dnego 

przypisania 'ród a pobudzenia (misattribution effect). 

Takie same wyniki, tj. niewyst"pienie zwi"zku pobudze-

nie–atrakcyjno!% (arousal–attraction link) w warunkach, 

w których bodziec l&kotwórczy jest wyrazisty (salient), 

uzyskali, przed opublikowaniem przez Donalda Duttona 

i Arthura Arona artyku u w 1974 r., Brehm i Anderman 

(1972; za: Kenrick, Cialdini, Linder, 1979). Wyniki te nie 

zaskakuj" i s" zgodne z faktycznymi, nie za! zreinter-

pretowanymi za o#eniami dwuczynnikowej teorii emocji 

(Schachter, Singer, 1962). Czy zatem jest mo#liwe, aby 

wyniki uzyskane przez Duttona i Arona by y artefaktem? 

By% mo#e atrakcyjna wspó pracownica eksperymentatora 

niezale#nie od warunków (bodziec awersywny vs. nie-

awersywny) wzbudza a zainteresowanie osób badanych 

per se, nie za! na zasadzie b &dnego okre!lenia 'ród a 

pobudzenia. Bior"c pod uwag& fakt, i# powy#sze wyniki 

nie zosta y zreplikowane – jak wykaza  Douglas Kenrick 

wraz ze wspó pracownikami (1979), oszacowania atrakcyj-

no!ci pomocnicy eksperymentatora nie zale#a y od wzbu-

dzenia vs. niewzbudzenia l&ku, ale od niewielkich ró#nic 

w atrakcyjno!ci fizycznej wspó pracownic eksperymen-

tatorów (small differences in the physical attractiveness of 

the confederates; Kenrick i in., 1979, s. 332). Za bardziej 

racjonalny nale#a oby uzna% wniosek, i# powy#sze dane 

stanowi" kilka dowodów na to, #e wyja!nienie teoretyczne, 

którym pos u#yli si& Dutton i Aron, jest nieadekwatne, 

natomiast zwi"zek pobudzenie–atrakcyjno!% istnieje.

ALTERNATYWNE WYJA'NIENIA TEORETYCZNE 
ZWI(ZKU POBUDZENIE–ATRAKCYJNO')

Alternatywa teoretyczna wobec wyja!nienia odwo uj"-

cego si& do efektu b &dnego okre!lenia 'ród a pobudzenia 

(nurt atrybucyjny) pojawi a si& do!% szybko – w arty-

kule opublikowanym przez Douglasa Kenricka i Roberta 

Cialdiniego w 1977 r. Autorzy zaproponowali wyja!nienie 

sugeruj"ce, i# teoria wzmocnie$ negatywnych (negative-

-reinforcement theory) lepiej wyja!nia rezultaty uzyskane 

przez Duttona i Arona. Otó# po zaindukowaniu negatyw-

nie odbieranego przez osoby badane pobudzenia, obecno!% 

innej osoby mo#e stanowi% !rodek do usuni&cia owego, 

bazuj"cego na l&ku, pobudzenia (osoba ta pe ni funkcj& 

wzmocnienia negatywnego), co w efekcie prowadzi przez 

sam" jej obecno!% do wzrostu jej spostrzeganej atrakcyj-

no!ci (niezale#nie od atrakcyjno!ci faktycznej). A to per se 

jest nagradzaj"ce i prowadzi w konsekwencji do redukcji 

odczuwanego przez uczestników badania napi&cia (por. 

tak#e Kenrick, Johnson, 1979).

Kolejn" propozycj" teoretyczn", wed ug której mediato-

rem zwi"zku pobudzenie–atrakcyjno!% jest odwo anie si& 

do przejawiania reakcji dominuj"cej (response-facilitation 

theory) zaproponowa  James Allen ze wspó pracownikami 

(Allen, Kenrick, Linder, McCall, 1989). Zgodnie z ich 

teori" m&#czy'ni, którzy przeszli przez niestabilny most 

zawieszony nad rzek" Capilano, odczuwaj"c silne pobu-

dzenie, przejawiali reakcj& dominuj"c" (tj. nawykow", 

automatyczn") w odpowiedzi na bodziec w postaci atrak-

cyjnej kobiety. Rodzaj tej reakcji by  przy tym uzale#niony 

od tego, czy osoba bod'cowa by a tej samej p ci, czy te# 

nie, oraz od stopnia jej atrakcyjno!ci – „poci"g seksualny 

jest reakcj" dominuj"c" w odpowiedzi na pojawienie si& 

atrakcyjnej osoby, z któr" potencjalnie mo#na umówi% si& 

na randk&, za! awersja jest reakcj" dominuj"c" na pojawie-

nie si& nieatrakcyjnej osoby, z któr" mo#na by umówi% si& 

potencjalnie na randk&” (Allen i in., 1989, s. 261). Zgodnie 

z za o#eniami tego modelu wyja!niaj"cego efekt pobudze-

nie–atrakcyjno!%, do wzrostu percypowanej atrakcyjno!ci 

obiektu bod'cowego dojdzie tylko wtedy, gdy obiekt ów 

jest atrakcyjny i odmiennej p ci, niezale#nie od walencji 

'ród a pobudzenia oraz niezale#nie od tego, czy to 'ród o 

jest wyraziste, czy te# nie.

Clou owych dwu powy#szych wyja!nie$ teoretycz-

nych stanowi  poziom pobudzenia. Trzeci" z najbardziej 

znanych koncepcji wyja!niaj"cych omawian" zale#no!% 

jest wyja!nienie autorstwa, co ciekawe, m.in. Donalda 

Duttona i Arthura Arona (Aron, Dutton, Aron, Iverson, 

1989). Koncepcja owa abstrahuje od samego pobudzenia 

i podkre!la rol& nowo!ci sytuacji (novelty of the situation), 

jej nietypowo!ci – ów czynnik sam z siebie wywo uje 

wzrost atrakcyjno!ci osoby bod'cowej, niezale#nie od 

intensywno!ci do!wiadczanego przez podmiot (osob& 

badan") pobudzenia.

WYNIKI METAANALIZY

Metaanaliza jest uwa#ana za najlepsz" metod& pozyski-

wania rzetelnych danych, jak równie# integracji owych 

danych (por. APA Publication Manual, 2010; Cumming, 

2008; Wojciszke, 2006). W 1998 r. wyniki analizy integra-

cyjnej, przeprowadzonej przez zespó  Craiga Fostera, której 

przedmiotem zainteresowania by a eksploracja zwi"zku 

pobudzenie – atrakcyjno!%, zosta y opublikowane w Journal 

of Personality and Social Psychology. Jak wykazano, wyja!-

nienie zwi"zku pobudzenie–atrakcyjno!% zaproponowane 

przez Kenricka i Cialdiniego (1977), odwo uj"ce si& do 

teorii wzmocnie$, nie jest spójne z wynikami owej ana-

lizy. Potwierdzenie uzyska y natomiast teorie: b &dnego 

przypisania 'ród a pobudzenia (przy czym wy "cznie 
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wtedy, kiedy ów proces atrybucji jest procesem automa-

tycznym, nie za! wydeliberowanym, tak jak zak adali to 

Schachter i Singer w swojej teorii) oraz teoria odwo u-

j"ca si& do przejawiania reakcji dominuj"cej (Allen i in., 

1989). Moderatorami owego zwi"zku s": atrakcyjno!% i p e% 

wspó pracownika/-cy eksperymentatora (tzn. w stanie 

do!wiadczania pobudzenia za atrakcyjniejsze uwa#amy 

pi&kne osoby p ci przeciwnej, za najmniej atrakcyjne za! 

– brzydkie osoby p ci przeciwnej), natomiast walencja 

odczuwanego pobudzenia nie ma wp ywu na oszacowanie 

atrakcyjno!ci (co jest spójne z przedstawion" przeze mnie 

interpretacj" wyników uzyskanych przez Duttona i Arona – 

trudno zgodzi% si& z hipotez", i# w badaniach 1 i 2 wysoko 

zawieszony, niestabilny most indukowa  u wszystkich osób 

badanych wy "cznie l&k). Co interesuj"ce – wyniki owych 

analiz wykaza y, #e zwi&kszona percepcja atrakcyjno!ci 

wspó pracownika/-cy wyst&puje równie# wówczas, gdy 

'ród o pobudzenia jest jednoznaczne. Wielko!% efektu 

pobudzenie–atrakcyjno!% (szacowana na trzech wymiarach: 

atrakcyjno!% fizyczna, lubienie i atrakcyjno!% romantyczna) 

waha si& od ma ej do !redniej (small to moderate; Foster 

i in., 1989, s. 99).

WNIOSKI

Bior"c pod uwag& powy#sze dane, jak równie# wyniki 

przeprowadzonych przeze mnie reanaliz nale#a oby zada% 

nast&puj"ce pytania: (1) co Dutton i Aron ponad wszelk" 

w"tpliwo!% wykazali? (2) czy rezultaty tego klasycznego 

ju# artyku u powinny znikn"% z anna ów naukowo upra-

wianej psychologii?

Na jedena!cie analiz (wy "cznie warunki kobieta–

m&#czyzna) trzy okaza y si& statystycznie istotne10 

i bez sprzecznie zgodne z hipotez": ZZ: test TAT z bada-

nia 1 i 2 (ka#dorazowo p = 0,01); ZZ2: oszacowania 

poci"gu seksualnego z badania 3 (efekt g ówny szoku 

antycypowanego przez badanych m&#czyzn; p = 0,01). 

A zatem autorzy wykazali bez w"tpienia, i# osoby bardziej 

pobudzone (abstrahuj"c od tego, czy by o to pobudzenie 

interpretowane jako awersywne, czy nieawersywne) u#y-

wa y wi&cej s ów o konotacji seksualnej w te!cie TAT11, 

w porównaniu z osobami niepobudzonymi. Dzia o si& tak 

w warunkach, w których: (1) na obu mostach indagowa a 

kobieta (badanie 1) – m&#czy'ni przechodz"cy przez most 

 10 To, #e ró#nice mi&dzy grupami s" statystycznie istotne nie 

oznacza, i# – z punktu widzenia praktycznego – maj" one istotne 

znaczenie (por. Howell, 2010).

 11 Zada% nale#a oby pytanie, dlaczego w badaniach 1 i 2 do tej 

zmiennej zale#nej stosowano testy dwustronne, wygenerowawszy 

uprzednio hipotez& kierunkow" (por. Howell, 2010), podczas gdy 

w eksperymencie 3 badacze stosuj" testy jednostronne (ZZ1: Pomiar 

odczuwanego l&ku).

eksperymentalny zawierali wi&cej tre!ci o takiej konotacji 

w historyjce ni# m&#czy'ni, którzy przeszli przez most 

kontrolny; (2) indagowa a kobieta wy "cznie na mo!cie 

eksperymentalnym (badanie 2) – statystycznie istotnie 

wi&cej takich tre!ci wyst"pi o w grupie eksperymentalnej. 

Ró#nic statystycznie istotnych badacze nie odnotowali 

w warunkach, gdy na obu mostach indagowa  m&#czyzna 

(badanie 1).

Odno!nie do pozosta ych o!miu analiz, cztery okaza y 

si& niezgodne z hipotez" – ZZ: uleg o!% wobec pro!by 

z badania 1 i 2 (ka#dorazowo p > 0,7) oraz ZZ1: przy-

j&cie numeru telefonu, równie# z badania 1 i 2 (w obu 

przypadkach p > 0,6). Odno!nie za! do ZZ2: zadzwo-

nienie do eksperymentatorki – z badania 1 i 2 – chocia# 

uzyskany wynik przekroczy  konwencjonalny poziom 

statystycznej istotno!ci (ka#dorazowo p = 0,02), nie jest 

on zgodny z hipotez" w !wietle za o#e$ teoretycznych, na 

które powo uj" si& autorzy. Je!li chodzi o pozosta e dwie 

zmienne zale#ne z eksperymentu 3: ZZ1: pomiar odczu-

wanego l&ku oraz ZZ3: wska'niki wyobra'ni seksualnej 

– wyniki s" niejasne, bo nie wiemy, które grupy z którymi 

autorzy porównywali (ZZ1) oraz s" niespójne z poprzed-

nio uzyskanymi rezultatami analiz (ZZ3 vs. ZZ2).

Konkluzja, w ogólniejszym sensie, odnosz"ca si& do 

tego, czy nale#a oby podwa#y% istnienie (dobrze ugrun-

towanego w psychologii eksperymentalnej) efektu pobu-

dzenie–atrakcyjno!%, rzecz jasna brzmie% powinna jedno-

znacznie: nie. W w&#szym sensie natomiast, tj. odno!nie 

do tre!ci analizowanego tu przeze mnie artyku u Duttona 

i Arona, wnioski, jakie nale#a oby wyci"gn"%, s" nast&pu-

j"ce: (1) powinno si& dokona% replikacji wszystkich trzech 

bada$, które ww. autorzy przeprowadzili; (2) w kolejnym 

kroku nale#a oby ów plan badawczy, wykoncypowany 

przez Duttona i Arona, udoskonali%, niweluj"c wszel-

kie nie!cis o!ci metodologiczne; ponadto (3) nale#a oby 

uwzgl&dni% alternatywne wyja!nienia teoretyczne – auto-

rzy w do!% nonszalancki sposób interpretowali i dopaso-

wywali teorie do hipotez, nie za! odwrotnie; konieczne, 

w moim odczuciu, jest tak#e (4) bardziej refleksyjne 

podej!cie do cytowa$ (w artyku ach, monografiach, pod-

r&cznikach akademickich etc.) – w tym przypadku nale#a-

 oby dokona% w przysz o!ci korekt i u!ci!lenia rezultatów 

uzyskanych przez Duttona i Arona.

LITERATURA CYTOWANA

Agresti, A. (2002). Categorical data analysis (wyd. 2). Hoboken, 

NJ: John Wiley & Sons.

Agresti, A. (2007). An introduction to categorical data analy-

sis (wyd. 2). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Allen, J. B., Kenrick, D. T., Linder, D. E., McCall, M. A. 

(1989). Arousal and attraction: A response-facilitation 



 NIECO DANYCH (WIADCZ)CYCH O TYM, *E DUTTON I ARON 40 LAT TEMU… 21 

alternative to misattribution and negative-reinforcement mod-

els. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 261–

270, doi:10.1037/0022-3514.57.2.261.

American Psychological Association (1994). Publication ma -

nual of the American Psychological Association (wyd. 4). 

Washington, DC: APA.

American Psychological Association (2010). Publication ma -

nual of the American Psychological Association (wyd. 6). 

Washington, DC: APA.

Aron, A., Coups, E. J., Aron, E. N. (2013). Statistics for psy-

chology (wyd. 6). New Boston: Pearson.

Aron, A., Dutton, D. G., Aron, E. N., Iverson, A. (1989). Ex -

periences of falling in love. Journal of Social and Personal 

Relationships, 6, 243–257, doi: 10.1177/0265407589063001.

Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, R. M. (1997). Psychologia 

spo eczna. Serce i umys . Pozna$: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Aussems, M-C. E., Boomsma, A., Snijders, T. A. B. (2011). The 

use of quasi-experiments in the social sciences: A content anal-

ysis. Qual Quant, 45, 21–42, doi: 10.1007/s11135-009-9281-4.

Barclay, A. M., Haber, R. N. (1965). The relation of aggressive 

to sexual motivation. Journal of Personality, 33, 462–475, 

doi: 10.1111/j.1467-6494.1965.tb01398.x.

Brzezi$ski, J. (2004). Metodologia bada* psychologicznych. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Campbell, D. T., Stanley, J. C., Gage, N. L. (1963). Experimental 

and quasi-experimental designs for research. Boston, MA: 

Houghton, Mifflin and Company.

Cantor, J. R., Zillmann, D., Bryant, J. (1975). Enhancement 

of experienced sexual arousal in response to erotic  stimuli 

through misattribution of unrelated residual excitation. 

Journal of Personality and Social Psychology, 32, 69–75, 

doi: 10.1037/h0076784

Carver, R. P. (1978). The case against significance testing. Har-

vard Educational Review, 48, 378–399.

Cohen, J. (1994). The earth is round (p = 0,05). American Psy-

chologist, 49, 997–1003, doi: 10.1037/0003-066X.49.12.997.

Cumming, G. (2008). Replication and p intervals – p-values pre-

dict the future only vaguely, but confidence intervals do much 

better. Perspectives on Psychological Science, 3, 286–300.

Davies, H. T. O. (1998). When can odds ratios mislead? British 

Medical Journal, 316, 989–91, doi: http://dx.doi.org/10.1136/

bmj.316.7136.989.

Davies, H. T. O., Crombie, I. K. (2009). What are confidence 

intervals and p-values? Pobrano z: http://www.medicine.ox.

ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/what_are_conf_

inter.pdf.

Dutton, D. G., Aron, A. P. (1974). Some evidence for heightened 

sexual attraction under conditions of high anxiety. Journal of 

Personality and Social Psychology, 30, 510–517, doi: 10.1037/

h0037031.

Dutton, D. G., Aron, A. P. (2002). Nieco danych !wiadcz"cych 

o wzro!cie poci"gu seksualnego w warunkach silnego l&ku. 

W: E. Aronson (red.), Cz owiek istota spo eczna. Wybór teks-

tów (s. 592–608). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ellis, P. D. (2010). The essential guide to effect sizes: An intro-

duction to statistical power, meta-Analysis and the interpre-

tation of research results. Cambridge: Cambridge University 

Press.

Fidler, F., Cumming, G. (2005). Teaching confidence intervals: 

Problems and potential solutions. International Statistical 

Institute, 55th Session. Pobrano z: http://www.stat.auckland.

ac.nz/~iase/publications/13/Fidler-Cumming.pdf.

Field, A. (2010). Discovering statistics using SPSS (and sex, 

drugs and rock’n’roll). London: Sage Publications.

Fisher, R. A. (1962). Confidence limits for a cross-product ratio. 

Australian Journal of Statistics, 4, 41, doi: 10.1111/j.1467-

842X.1962.tb00285.x.

Fleiss, J. L., Lewin, B., Paik, M. C. (2003). Statistical me  thods 

for rates and proportions (wyd. 3). Hoboken, NJ: John Wiley 

& Sons.

Foster, C. A., Witcher, B. S., Campbell, W. K., Green, J. D. 

(1998). Arousal and attraction: Evidence for automatic and 

controlled processes. Journal of Personality and Social Psy-

chology, 74, 86–101, doi: 10.1037/0022-3514.74.1.86.

Gigerenzer, G., Swijtink, Z., Porter, T., Daston, L., Beatty, J., 

Krüger, L. (1989). The empire of chance. Cambridge: Cam-

bridge University Press.

Goodman, L. A., Kruskal, W. H. (1954). Measures of association 

for cross classifications. Journal of the American Statistical 

Association, 49, 732–764, doi: 10.2307/2281536

Goodman, L. A., Kruskal, W. H. (1979). Measures of associ-

ation for cross classifications. New York: Springer Verlag.

Haddock, C. K., Rindskopf, D., Shadish, W. R. (1998). Using 

odds ratios as effect sizes for meta-analysis of dichotomous 

data: A primer on methods and issues. Psychological Me -

thods, 3, 339–353, doi: 10.1037/1082-989X.3.3.339.

Hogg, M. A., Vaughan, G. E. (2011). Social psychology (wyd. 6). 

Harlow: Pearson Education Limited.

Howell, D. C. (2010). Statistical methods for psychology 

(wyd. 7). Belmont, CA: Wadsworth.

Howitt, D., Cramer, D. (2011). Introduction to statistics in psy-

chology (wyd. 5). Harlow, Essex: Pearson Education.

Hurlburt, R. T. (1994). Comprehending behavioral statistics. 

Pacific Grove, CA: Brooks, Cole Publishing.

Jackson, S. J. (2008). Research methods and statistics. A cri-

tical thinking approach (wyd. 3). Belmont, CA: Wadsworth.

Kenrick, D. T, Cialdini, R. B. (1977). Romantic attraction: 

Misattribution versus reinforcement explanations. Journal 

of Personality and Social Psychology, 35, 381–391, doi: 

10.1037/0022-3514.35.6.381

Kenrick, D. T., Cialdini, R. B., Linder, D. E. (1979). Misattribu-

tion under fear-producing circumstances: Four failures to rep-

licate. Personality and Social Psychology Bulletin, 5, 329–

334, doi: 10.1177/014616727900500312

Kenrick, D., Johnson, G. (1979). Interpersonal attraction in aver-

sive environments: A problem for the classical conditioning 

paradigm? Journal of Personality and Social Psychology, 37, 

572–579, doi: 10.1037/0022-3514.37.4.572.



22 KATARZYNA SZCZUCKA

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Cialdini, R. (2002). Psychologia 

spo eczna. Rozwi"zane tajemnice, prze . A. Nowak. Gda$sk: 

Gda$skie Wy  daw nictwo Psychologiczne.

Lange, L. L. (2005). Sleeping beauties in psychology: Com-

pa risons of ‘hits’ and ‘missed signals’ in psychological 

journals. History of Psychology, 8, 194–217,  doi: 10.1037/

1093-4510.8.2.194

Lehrer, D., Leschke, J., Lhachimi, S., Vasiliu, A., Weiffen, B. 

(2007). Negative results in social science. European Political 

Science, 6, 51–68, doi:10.1057/palgrave.eps.2210114.

Lewandowski, G. W., Aron, A. P. (2004). Distinguishing arousal 

from novelty and challenge in initial romantic attraction 

between strangers. Social Behavior and Personality, 32, 361–

372, doi: 10.2224/sbp.2004.32.4.361.

Oakes, M. L. (1986). Statistical inference: A commentary for the 

social and behavioral sciences. New York: Wiley.

Reisenzein, R. (1983). The Schachter theory of emotion: Two 

decades later. Psychological Bulletin, 94, 239–264, doi: 

10.1037/0033-2909.94.2.239

Riordan, C., Tedeschi, J. (1983). Attraction in aversive environ-

ments: Some evidence for classical conditioning and negative 

reinforcement. Journal of Personality and Social Psycho logy, 

44, 683–692, doi: 10.1037/0022-3514.44.4.683

Rogers, W. S. (2003). Social psychology. Experimental and crit-

ical approaches. Maidenhead: Open University Press.

Rozeboom, W. W. (1960). The fallacy of the null-hypothesis 

significance test. Psychological Bulletin, 57, 416–428, doi: 

10.1037/h0042040

Schachter, S., Singer, J. E. (1962). Cognitive, social and phys-

iological components of the emotional state. Psychological 

Review, 69, 379–399, doi: 10.1037/h0046234

Shadish, W. R., Cook, T. D., Campbell, D. T. (2002). Experimental 

and quasi-experimental designs for generalized causal infer-

ence. Boston: Houghton Mifflin.

Sim, J., Reyd, N. (1999). Statistical inference by confidence 

intervals: Issues of interpretation and utilization. Physical 

Therapy, 79, 186–195.

Sze, H. T., Say, B. T. (2010). The correct interpretation of con-

fidence intervals. Proceedings of Singapore Healthcare, 19, 

276–278. Pobrano z: http://www.singhealthacademy.edu.sg/

Documents/Publications/Vol19No32010/16_Statistics.pdf.

Whitley, B. E., Jr. (2002). Group comparison research. W: 

M. W. Wiederman, B. E. Jr. Whitley  (red.), Handbook for con-

ducting research on human sexuality (s. 223–254). Mahwah, 

NJ: Lawrenc e Erlbaum Associates Publishers.

Wilkinson, L., The APA Task Force on Statistical Inference 

(1999). Statistical methods in psychology journals. Guidelines 

and explanations. American Psychologist, 54, 594–604, doi: 

10.1037/0003-066X.54.8.594.

Wojciszke B. (2006). Systematycznie modyfikowane autorepli-

kacje: logika programu bada$ empirycznych w psychologii. 

W: J. Brzezi$ski (red.), Metodologia bada* psychologicz-

nych. Wybór tekstów (s. 44–68). Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe PWN.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia spo eczna. Warszawa: Wy -

dawnictwo Naukowe Scholar.

Zillmann, D., Katcher, A. H., Milavsky, B. (1972). Excitation 

transfer from physical exercise to subsequent aggressive 

behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 8, 247–

259, doi: 10.1016/S0022-1031(72)80005-2.

Zuckerman, M., Bone, R., Neary, R., Mangelsdorff, D., Brust-

man, B. (1972). What is the sensation seeker? Personality trait 

and experience correlates of the sensation-seeking scales. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 39, 308–321, 

doi: 10.1037/h0033398.



 NIECO DANYCH  WIADCZ!CYCH O TYM, "E DUTTON I ARON 40 LAT TEMU… 23 

Some evidence that Dutton and Aron 40 years ago 

had shown not necessarily what they intended to show

Katarzyna Szczucka

University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Wroc aw

ABSTRACT

The article by Dutton and Aron (1974), in which the authors present results of three studies, is one of the 

classics in the history of social psychology. According to the original interpretation, the sufÞcient condi-

tion of an increase in sexual attraction toward an object (attractive woman), presented shortly after or dur-

ing waiting for an aversive stimulus, is an induction in male participants of a strong autonomic arousal 

(via crossing by the high suspended bridge or anticipating receipt of strong electric shocks). However, this 

interpretation seems unconvincing, and the results – inconclusive. This article presents a critical interpre-

tation of the results obtained by Dutton & Aron (1974) through reanalysis of the original data. In addition 

the article presents a short review of theories concerning the arousal-attraction link.
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