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Postscriptum do oszustwa Stapela: 

niepokoj!ce dane, pocz!tek zmian?

"ukasz Budzicz

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Artyku  stanowi uzupe nienie dyskusji dotycz!cej rzetelno#ci w nauce, jaka odby a si$ na  amach Psychologii 

Spo ecznej (nr 3/2012). W ostatnich latach pojawi y si$ liczne nowe dane wskazuj!ce na to, %e Stapel móg  
nie by& odosobnionym przypadkiem, lecz symptomem wi$kszego kryzysu. Nawet je#li wi$kszo#& badaczy 

nie fabrykuje danych, subtelne zafa szowania polegaj!ce na arbitralnej obróbce danych i wybiórczych pre-

zentacjach wyników mog! by& relatywnie cz$ste i prowadzi& do powa%nego zniekszta cenia obrazu rzeczywi-

sto#ci. Na wybiórcze publikowanie i zniekszta canie danych szczególnie wskazuj! analizy rozk adu warto#ci 

p w literaturze (p-curve analysis), analizy prawdziwo#ci raportowania warto#ci p, oraz analizy skumulowa-

nej mocy w artyku ach z wieloma badaniami. Artyku  przedstawia tak%e najwa%niejszy postulaty z toczo-

nej obecnie dyskusji nad gruntownymi zmianami w praktykach badawczych i publikacyjnych. Wskazane 

s! przyk ady, gdzie takie zmiany zosta y ju% zainicjowane.

S owa kluczowe: oszustwo Stapela, rzetelno!" danych w psychologii, psychologia fa szywie pozytywna, 

moc bada#

Oszustwo Stapela by o najwi$kszym wykrytym fa szer-

stwem w psychologii i jednym z wi$kszych w nauce w ogóle 

(Stroebe, Postmes, Spears, 2012). Praktycznie wszystkie 

wa%ne czasopisma z zakresu psychologii spo ecznej pad y 

jego ofiar!. Historia ta jest dobrze znana w #rodowisku i nie 

b$d$ tu przypomina  szczegó ów, które s! szeroko opisane 

w innych miejscach (Bhattacharjee, 2013; Klebaniuk, 2012; 

Levelt Committee, Noort Committee, Drenth Committee, 

2012; zob. te%: Levelt, 2012). W tek#cie chcia bym natomiast 

zwróci& uwag$ na wiele pojawiaj!cych si$ w ostatnich latach 

systematycznych analiz wskazuj!cych na nieprawid owo#ci 

we wzorze niektórych danych obecnych w czasopismach 

psychologicznych. Mog! one wskazywa& na to, %e Stapel 

nie by  odosobnionym przypadkiem, lecz symptomem 

szerszego kryzysu.

Prawdopodobnie wi$kszo#& badaczy nie fabrykuje da -

nych w potocznym sensie, tj. poprzez raportowanie wyni-

ków bada', które nigdy si$ nie odby y. W badaniu Johna, 

Loewensteina i Preleca (2012), 1,7% aktywnych bada-

czy (psychologów) przyzna o si$ do fabrykacji danych, 

równolegle ankietowani szacowali, %e w ich dyscyplinach 

#rednio 10% badaczy fa szuje dane. Jednak w!tpliwe prak-

tyki badawcze (questionable research practice – QRP), 

polegaj!ce na arbitralnych analizach i wybiórczych pre-

zentacjach wyników, mog! powa%nie zniekszta ca& obraz 

rzeczywisto#ci w nauce (Simmons, Nelson, Simonsohn, 

2011). Przyk adem takiej praktyki mo%e by& zbieranie 

wielkiej liczby zmiennych i raportowanie tylko tych danych, 

które przynios y wyniki istotne statystycznie. Wed ug 

wspomnianego badania Johna i in. 20–70% badaczy przy-

znaje si$ do stosowania tego rodzaju praktyk i, co gorsza, 

zasadniczo s! one uwa%ane za dopuszczalne. Tabela 1 

przedstawia rozpowszechnienie QRP w tym%e badaniu 

i ocen$ ich dopuszczalno#ci (w badaniu wzi$ o udzia  
ponad 2 tys. badaczy spo#ród 6 tys., do których wys ano 

zaproszenia).

Tego typu praktyki zniekszta caj! obraz rzeczywisto#ci 

w stopniu niewiele mniejszym ni% zwyk e fa szerstwo. 

Spo eczno#& badaczy uzyskuje informacje o efektach 

o zawy%onej sile, ma nierealistyczne oczekiwania co do 

mo%liwo#ci replikacji okre#lonych efektów, a nieopubliko-

wane (nieistotne) dane mog! zawiera& informacje na temat 

wa%nych moderatorów niweluj!cych efekt. Najgorszym 

skutkiem jest zapewne presja na innych badaczy, aby 
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pokazywa& w artyku ach badania jako seri$ sukcesów 

i pomija& wyniki niejednoznaczne, a wi$c przedk ada& 

atrakcyjno#& tekstu nad jego rzetelno#&1.

Tego typu praktyki s! potencjalnie mo%liwe do wykrycia 

poprzez systematyczne analizy literatury za pomoc! odpo-

wiednich technik matematyczno-statystycznych. Wiele 

takich analiz przeprowadzono w ostatnim czasie i warto 

je tutaj przedstawi&, gdy% daj! lepszy obraz stanu nauki 

ni% pojedyncze artyku y empiryczne.

SKUMULOWANA MOC BADA  
I WYBIÓRCZE PUBLIKOWANIE

Czasopisma empiryczne z dziedziny psychologii sk a-

daj! si$ w olbrzymiej wi$kszo#ci z „udanych” bada', przy 

czym kryterium sukcesu jest przede wszystkim istotno#& 

statystyczna wyniku, która niekoniecznie musi i#& w parze 

z jego prawdziwo#ci! i znaczeniem teoretycznym albo 

praktycznym (por. np. Brzezi'ski, 2012; Wagenmakers, 

 1 Równie% w raporcie po#wi$conym oszustwu Stapela zwrócono 

uwag$ na to, %e same redakcje czasami zach$ca y Stapela i jego 

wspó autorów do przek ama', szczególnie pomijania informacji 

o niewychodz!cych badaniach (por. Levelt, 2012, s. 53).

2007). W jakiej# mierze trudno si$ dziwi& redakcjom. Gdyby 

miano publikowa& ka%de badanie o sensownych hipotezach 

i rozs!dnej metodologii niezale%nie od ostatecznego wyniku, 

wówczas czasopisma by yby zarzucone raportami o nie-

istotnych wynikach, co prawdopodobnie jeszcze bardziej 

utrudni oby poruszanie si$ w monstrualnej liczbie artyku ów, 

jakie ju% si$ ukazuj!. Z niesko'czonej liczby mo%liwych 

kombinacji zmiennych najbardziej przyci!gaj! umys  te, 

które rzeczywi#cie na siebie wp ywaj!, a z niedzia aj!cych 

na ogó  mniej wynika dla naszego rozumienia #wiata. We 

wszystkich wi$c naukach to wyniki pozytywne stanowi! 

wi$kszo#& zawarto#ci czasopism. Okazuje si$ jednak, %e 

w bardzo ró%nym stopniu. Fanneli (2010) przeprowadzi  
analiz$ bibliometryczn! na du%ej próbie artyku ów nauko-

wych i pokaza , %e w psychologii (wraz z psychiatri!) 

najwi$kszy odsetek artyku ów zawiera dane pozytywne 

(91,5%). Najmniej artyku ów potwierdzaj!cych wyj#ciow! 

hipotez$ publikuje si$ w astrofizyce (ok. 70%). Bior!c 

jednak poprawk$ na to, %e w artyku ach psychologicz-

nych testuje si$ du%o wi$cej hipotez, w psychologii jest 

w przeliczeniu na artyku  ponad pi$& razy wi$cej wyników 

pozytywnych ni% w naukach o kosmosie. Ró%nice te s! 

szczególnie wyra(ne w badaniach podstawowych.

Tabela 1

Odsetek badaczy przyznaj$cych si% do stosowania wybranych w$tpliwych praktyk badawczych w badaniu Johna i in., 2012

W tpliwa praktyka badawcza Procent badanych, 

którzy przyznali si! 

do stosowania danej 

praktyki (%)

"rednia ocena 

dopuszczalno#ci 

danej praktyki 

(w nawiasie odchylenia 

standardowe)

Nieraportowanie wszystkich wykorzystanych zmiennych 66,5 1,84 (0,39)

Zbieranie dodatkowych danych po sprawdzeniu, czy ju$ posiadane dane s  istotne 58,0 1,79 (0,44)

Wybiórcze raportowanie tylko tych warunków eksperymentalnych, pomi!dzy którymi 

zanotowano istotne ró$nice

27,4 1,77 (0,49)

Nieuprawnione zaokr glanie warto#ci p (np. raportowanie warto#ci p = 0,054 jako 

p < 0,05)

23,3 1,68 (0,57)

Selektywne raportowanie tylko tych bada%, które wysz&y 50,0 1,66 (0,53)

Decydowanie o tym, czy wykluczy' okre#lone dane po sprawdzeniu wp&ywu takiej 

operacji na rezultaty

43,4 1,61 (0,59)

Opisywanie nieoczekiwanego wcze#niej odkrycia jako przewidzianego od samego 

pocz tku

27,0 1,50 (0,60)

Fabrykowanie (tj. raportowanie nieistniej cych) danych (1,7 0,16 (0,38)

Adnotacja. W kolumnie 2 przedstawiono wyniki grupy, która by a dodatkowo motywowana do mówienia prawdy. Wyniki grupy kontrolnej by y 

kilka procent ni%sze (tj. 0–7%).

Wyniki w kolumnie 4 na podstawie #rednich ocen w skali: 0 – ca kowicie niedopuszczalne; 1 – w pewnym stopniu dopuszczalne; 2 – dopuszczalne.
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"atwo#& uzyskiwania wyników pozytywnych pokazywa -

na w literaturze kontrastuje z tym, co sami badacze mówi! 

o eksperymentowaniu. „Nie wiem, jak to wygl!da u was, ale 

wi$kszo#& moich danych nie zosta o nigdy opublikowanych 

w dobrych czasopismach ani nawet w s abych czasopis-

mach. Wi$kszo#& moich danych le%y sobie w szufladzie 

(w ostatnim czasie na dysku komputera)” – to s owa redaktor 

naczelnej Perspectives on Psychological Science Barbary 

Spellman (2012, s. 58). „Jako czynny psycholog spo eczny 

jestem przekonany, %e co roku tysi!ce tak zwanych nie-

udanych bada' l!duje w szufladach bez %adnej szansy na 

publikacj$ (sam oczywi#cie mam takie we w asnym biurku 

– mnóstwo pracy, %adnych efektów)” – to z kolei polski 

psycholog spo eczny Jaros aw Klebaniuk (2012, s. 216). 

Móg bym doda& do tego podobne obserwacje. Prowadz!c 

przedmiot po#wi$cony badaniom empirycznym, nadzoro-

wa em studenckie replikacje m.in. bada' nad wp ywem 

prymowania nietypowych ról p ciowych na poczucie w asnej 

warto#ci w domenie zawodowej (Rudman, Phelan, 2010), 

nad wp ywem aktywacji konceptu #miertelno#ci na poziom 

religijno#ci (Norenzayan, Hansen, 2006) czy zagro%enia 

patogenami na postrzeganie atrakcyjno#ci fizycznej (Little, 

DeBruine, Jones, 2006). Praktycznie nigdy replikacje te nie 

dawa y wyników zbli%onych do oryginalnych. W przypad-

ku wzgl$dnie prostych, „klasycznych” efektów nigdy nie 

mia em problemów z ich replikacj! (np. efektu Stroopa; 

efektu rotacji mentalnych; efektu pami$tania w zale%no#ci 

od poziomów przetwarzania itd.).

Artyku y w takich czasopismach, jak Journal of Perso -

nality and Social Psychology (dalej: JPSP) sk adaj! si$ 

z kilku bada'. Przejrza em streszczenia wszystkich artyku-

 ów opublikowanych w JPSP w roku 2013. W 98 tekstach 

przedstawiono wyniki wi$cej ni% jednego oryginalnego 

badania empirycznego,  !cznie 435 bada' (68 tekstów 

zawiera o 4 lub wi$cej bada', maksymalnie 10). Wszystkie 

badania w obr$bie jednego artyku u potwierdza y wyj#ciow! 

hipotez$. Autorzy w %adnym z abstraktów nie wspominaj! 

o znalezieniu jakich# danych, które nie potwierdza yby ich 

hipotezy. (W olbrzymiej wi$kszo#ci by y to wyniki na rzecz 

jakiej# oryginalnej hipotezy, cho& zdarza y si$ wyj!tkowo 

teksty, których celem by a krytyka okre#lonej teorii). Wyniki 

by y zwykle przedstawione jako przewidziane od samego 

pocz!tku przez za o%enia teoretyczne (por. te%: Kerr, 1998), 

sporadycznie badanie by o przedstawiane jako eksploracyjne 

w swej naturze. Brian Nosek (Bones, 2012) ironizowa , %e 

Bem (2011) w swoim kontrowersyjnym badaniu o prekog-

nicji nie pokaza  niczego nowego, gdy% ka%dy numer JPSP 

dostarcza mnóstwa dowodów na prekognicj$.

Kilka udanych pod rz!d bada' k óci si$ nie tylko z co -

dziennym laboratoryjnym do#wiadczeniem, ale równie% 

z twardymi prawami rachunku prawdopodobie'stwa. 

Pomocne b$dzie tu przypomnienie poj$cia mocy badania2. 

Moc jest to prawdopodobie'stwo, %e przy za o%onej sile 

efektu, liczebno#ci grupy badanej oraz poziomie istotno#ci 

statystycznej3 okre#lone badanie da wynik istotny statycznie 

(Cohen, 1992). Hipotetyczne efekty niekoniecznie wyst$puj! 

w naturze, ale nawet gdy wyst$puj!, nie zawsze poka%! si$ 

w badaniu w postaci istotnych statystycznie wyników. To 

wina szczególnie tzw. b $du próby (sampling error), czyli 

ró%nych przypadkowych czynników, które wp ywaj! na to, 

%e wynik jest odleg y od reprezentatywno#ci. Im wi$ksza 

próba, tym przypadek gra mniejsz! rol$ (moc jest wi$ksza). 

Znaczenie ma te% si a efektu. Nie trzeba zbada& wielu osób, 

%eby wykaza& bardzo silny efekt np. wy%szego wzrostu 

u m$%czyzn ni% kobiet (np. Lippa, 2009). Wykazanie, %e 

14-latki s! wy%sze od 13-latków wymaga ju% zebrania du%o 

wi$kszej próby, gdy% efekt ten jest znacznie s abszy. Na 

rysunku 1 przedstawi em przyk adowe wyliczenia mocy 

w zale%no#ci od wielko#ci próby i si y efektu. Zasadniczo 

nie mo%na manipulowa& wielko#ci! efektu (chyba %e ucie-

kamy si$ do QRP), dlatego jedynym sposobem zwi$kszania 

mocy jest zwi$kszanie próby badanej.

Problem z artyku ami w czasopismach psychologicznych 

polega na tym, %e si a efektów na ogó  nie jest du%a, a pró-

by niezbyt liczne. Richard, Bond i Stokes-Zoota (2003) 

zestawili wielko#ci efektów z 322 metaanaliz w psychologii 

spo ecznej i otrzymali #redni efekt r = 0,21 (czyli oko o 

d = 0,4). Takie wyliczenie jest jednak myl!ce, gdy% rozk ad 

efektów jest wysoce prawosko#ny i najcz$stsza warto#& to 

0 < r < 0,1 (co odpowiada d < 0,2; por. rysunek 1). Tak jak 

typowe zarobki s! ni%sze ni% #rednia krajowa, tak samo 

typowy efekt jest sporo ni%szy ni% owo r = 0,21. Bakker, 

Dijk i Wicherts (2012) oszacowali #redni! wielko#& efektu 

w publikowanych raportach psychologicznych na oko o 

d = 0,50.

*rednia wielko#& prób w badaniach to oko o 40 osób 

(Marszalek, Barber, Kohlhart, Holes, 2011), 20–30 osób 

(Tressoldi, 2012) lub 24 osoby w jednej celce (Wetzels i in., 

2011). Moc typowych bada' psychologicznych wynosi wi$c 

oko o 35%. Za przyzwoity poziom mocy uwa%a si$ 90%.

Tak niska moc jest wymowna i zastanawiaj!ca. Dlaczego 

badacze tak dobieraj! wielko#ci prób, skoro wiedz!, %e 

wi$kszo#& da nienadaj!ce si$ do publikacji wyniki? Jedn! 

z odpowiedzi mo%e by& po prostu brak odpowiedniej 

#wiadomo#ci metodologicznej (Maxwell, 2004; Sedlmeier, 

 2 Moc wydaje si$ poj$ciem du%o s abiej znanym w spo eczno#ci 

psychologów ni% poj$cie istotno#ci statystycznej. Przyk adowo, cho& 

olbrzymia wi$kszo#& artyku ów psychologicznych zawiera analizy 

istotno#ci statystycznej, to analiza spodziewanej mocy pojawia si$ 

w 3% przypadków (Fritz, Scherndl, Kühberger, 2013).

 3 Poziom istotno#ci statystycznej praktycznie zawsze przyjmuje 

si$ jako 0,05, wi$c ta akurat zmienna nie ma znaczenia w kalkulacjach.
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Gigerenzer, 1989; Vankov, Bowers, Munafò, 2014). W cza-

sopismach niezwykle rzadko spotyka si$ analizy oczeki-

wanej mocy badania (Fritz, Scherndl, Kühberger, 2013). 

Mo%liwe jednak, %e czasami niska moc jest elementem 

przemy#lanej strategii. Pierwszym kryterium publikacyj-

nym jest istotno#& statystyczna wyników, dlatego zamiast 

przeprowadza& jedno bardzo du%e badanie lepsz! pod k!tem 

publikacji strategi! mo%e by& przeprowadzenie wielu ma ych 

bada' i uwzgl$dnienie w raporcie tylko istotnych efektów 

(por. symulacje metaanaliz; Bakker i in., 2012)). Cz$#& da 

wyniki istotne z racji czystego przypadku, dodatkowo przy 

ma ej próbie istnieje szansa uzyskania efektów o wi$kszej 

sile ni% rzeczywiste (Ioannidis, 2008). Dodajmy do tego, %e 

przygniataj!ca wi$kszo#& bada' w psychologii spo ecznej 

opiera si$ na zmiennych samoopisowych (wzgl$dnie takich, 

które mierzy komputer; Baumeister, Vohs, Funder, 2007), 

a wi$c dla kogo#, kto dysponuje dost$pem do licznych 

badanych (studentów), przeprowadzenie wielu ma ych 

bada' nie musi stanowi& du%ego problemu logistycznego.

Zestawienie bardzo niskiej mocy z bardzo wysokimi 

wska(nikami pozytywnych wyników wskazuje na to, %e 

publikowane raporty nie zawieraj! ca ej prawdy i mamy 

do czynienia z publikowaniem wybiórczym4 (publication 

 4 Zwane te% w literaturze polskiej zniekszta ceniem publikacyjnym.

bias). Mo%na to próbowa& wykaza& zarówno na poziomie 

pojedynczych artyku ów, jak i na poziomie metaanaliz.

W pokazywaniu mo%liwego wybiórczego publikowa-

nia na poziomie pojedynczych artyku ów empirycznych 

poprzez obliczanie skumulowanej mocy5 wyspecjalizowa  
si$ w ostatnich latach szczególnie Gregory Francis z Purdue 

University. W tabeli 2 przedstawi em zakwestionowane 

przez niego teksty.

Francis zosta  skrytykowany przez Simonsohna (2012), 

który zwróci  uwag$, %e taka metoda jest czym# w rodzaju 

wybierania wisienek z tortu. W uproszczeniu jego krytyka 

opiera si$ na za o%eniu, %e niektóre ma o prawdopodobne 

wyniki s! takie z racji czystego przypadku. Dostatecznie 

d ugo przegl!daj!c zupe nie rzetelne teksty, pr$dzej czy 

pó(niej natrafi si$ na takie dane. Wybieraj!c badania wed ug 

niesprecyzowanych kryteriów, Francis nie jest w stanie 

wskaza&, czy nietypowy wynik to kwestia przypadku, 

czy te% celowe zniekszta cenia. Odpowiedzi! Francisa 

(2014) na ten zarzut jest systematyczna analiza, w której 

uwzgl$dni  wszystkie artyku y zawieraj!ce przynajmniej 

 5 Obliczaj!c skumulowan! moc bada', nale%y podj!& decyzj$, czy 

wyliczymy j! na podstawie #redniej wielko#ci efektu, czy na podsta-

wie wielko#ci efektów obserwowanych w pojedynczych badaniach. 

Decyzje te maj! matematyczne wady i zalety. Po szczegó y odsy am 

do Schimmack (2012, s. 555). Niezale%nie od decyzji skumulowana 

moc jest jednak porównywalna.
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Rysunek 1. Przyk adowe wyliczenia mocy.

Adnotacja. Wykres przedstawia moc prostego badania polegaj!cego na porównaniu #rednich dwóch grup przy za o%onej wielko#ci efektu i liczbie 

osób badanych (liczebno#& ka%dej grupy: N/2).
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cztery badania opublikowane w Psychological Science 

w latach 2009–2012. Takich artyku ów by o 44, spo#ród 

których w 36 (82%) wzór danych wskazywa  na ma e 

prawdopodobie'stwo sukcesu, jaki mia  rzekomo miejsce, 

relatywnie do niskiej skumulowanej mocy bada'6. Francis 

nazwa  swój wska(nik „testem zbyt du%ego sukcesu” (test 

for excessive success). Konceptualnie bardzo podobny 

wska(nik zaproponowa  Schimmack (2012) i nazwa  go 

indeksem nieprawdopodobie'stwa (incredibility index). 

Schimmack ograniczy  si$ do wskazania wysokiego nie-

prawdopodobie'stwa dwóch serii bada': kontrowersyjnego 

efektu prekognicji Bema (2011) oraz niekontrowersyjnego, 

ale bardzo cz$sto cytowanego efektu zwi$kszania si y woli 

pod wp ywem glukozy (Gaillot i in., 2007).

Zbli%onym, ale technicznie znacznie prostszym testem 

wybiórczego publikowania jest sprawdzenie korelacji 

mi$dzy wielko#ci! próby a wielko#ci! efektu w serii bada'. 

Matematycznie rzecz bior!c, #rednia wielko#& efektu nie 

b$dzie skorelowana z wielko#ci! próby (w odpowiednio 

du%ej serii bada', por. rysunek 2; empiryczny przyk ad: 

Lippa, 2009, rys. 6). Jednak w przypadku mniejszych prób 

wariancja wielko#ci efektów jest wi$ksza, a tylko silniejsze 

efekty b$dzie mo%na uzna& za istotne. Tak wi$c w przypadku 

wybiórczego publikowania mo%e wyst$powa& negatywna 

 6 Jako „nadmierny sukces” przyj$to mniej ni% 0,1 (10%). Przy -

k adowo, je#li przyjmiemy, %e w hipotetycznej serii 11 bada' moc 

pojedynczego badania wynosi 80%, to prawdopodobie'stwo sukcesu 

wszystkich b$dzie wynosi o oko o 8,5%. W przypadku bada' o bardziej 

realistycznej mocy, dajmy na to 40%, prawdopodobie'stwo sukcesu 

czterech bada' wynosi tylko 2,56%.

korelacja mi$dzy wielko#ci! próby a si ! efektu (negative 

n-r correlation), co zosta o schematycznie przedstawione na 

rysunku 2. W zasadzie we wszystkich zakwestionowanych 

przez Francisa tekstach (tabela 2) wyst$puje bardzo silna 

negatywna korelacja mi$dzy wielko#ci! próby a si ! efektu.

Przyk ad tego zjawiska pokazuje metaanaliza bada' nad 

skuteczno#ci! programów nauczania matematyki (Slavin, 

Smith, 2009), w której wielko#& efektu systematycznie mala-

 a wraz ze wzrostem wielko#ci grupy badanej. Przyk adowo, 

dla bada' z najmniej licznymi grupami (N < 50) #rednia 

wielko#& efektu wynosi a 0,44 (d Glassa), ale w badaniach 

z najliczniejszymi grupami (N > 2000) #rednia wielko#& 

efektu wynosi a ju% tylko 0,09.

Levine, Asada i Carpenter (2009) zbadali 51 metaanaliz 

ze wszystkich subdyscyplin psychologii, obejmuj!cych 

 !cznie 75 efektów. W 59 z nich (79%) stwierdzono nega-

tywn! korelacj$ mi$dzy wielko#ci! próby a si ! efektu, 

z czego w przypadku 21 efektów by a to dosy& wyra(na 

zale%no#& (r < –0,3). Warto te% zauwa%y&, %e w koncepcyjnie 

zbli%onym badaniu pokazano, i% metaanaliza bada' nad 

trafno#ci! „kultowego” narz$dzia w psychologii spo ecz-

nej, czyli testu utajonych skojarze' (implicit association 

test), zawiera nadmiar efektów pozytywnych relatywnie 

do niskiej mocy bada' (Bakker i in., 2012).

Systematyczn! analiz$ zale%no#ci mi$dzy si ! efektu 

a wielko#ci! próby w psychologii ogólnej przeprowadzili 

Kuhberger, Fritz i Scherndl (2014). Wylosowali oni 1000 

tekstów z bazy PsycINFO z roku 2007. Odrzu  cono teksty 

przegl!dowe, teoretyczne, metaanalizy, badania empiryczne 

opisowe i eksploracyjne oraz teksty niezawieraj!ce wszyst-

Tabela 2

Teksty wskazuj$ce na zbyt nisk$ skumulowan$ moc bada# i prawdopodobne wybiórcze publikowanie lub QRP

)ród&o Zakwes*onowany efekt Korelacja pomi!dzy 

wielko#ci  próby 

a wielko#ci  efektu

Francis (2012a) Przysz&e, nieznane jeszcze wydarzenia wywieraj  niewielki, ale eksperymentalnie dostrzegalny 

wp&yw na tera+niejsze decyzje (Bem, 2011)

r = –0,89

Francis (2012b) Obiekty „po$ dane” s  widziane jako bli$sze (ang. wishful seeing; Balce*s, Dunning, 2010) r = –0,75

Francis (2012c) Osoby z ni$szych klas spo&ecznych maj  wi!ksz  tendencj! do pomagania (Pi,, Stancato, Côté, 

Mendoza-Denton, Keltner, 2012)

r = –0,38

Francis (2012d) Niemoralne zachowanie wzbudza potrzeb! Þzycznego oczyszczenia (Zhong, Liljenquist, 2006) r = –0,92

Francis (2012e) Antycypacja nieprzyjemnej sytuacji powoduje bardziej negatywn  ocen! podobnych sytuacji 

z przesz&o#ci (Galak, Meyvis, 2011)

r = –0,88

Francis (2013) M!$czyzna fotografowany na czerwonym tle jest postrzegany przez kobiety jako atrakcyjniejszy 

i maj cy wy$sz  pozycj! spo&eczn  (Elliot i in., 2010)

r = –0,80

Opracowanie w asne na podstawie danych zawartych w cytowanych artyku ach.
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kich danych (szczególnie wielko#ci efektów). Ostatecznie 

uwzgl$dniono 395 bada'. Wyst$powa a w nich wyra(na 

negatywna zale%no#& mi$dzy wielko#ci! próby a si ! efektu 

r = –0,54 (korelacja by a nieco mniejsza r = –0,45, je#li 

odrzucono dane ze skrajnymi wielko#ciami prób, tj. mniej 

ni% 10 i wi$cej ni% 1000).

Istnieje mo%liwo#&, %e negatywna korelacja mi$dzy 

wielko#ci! próby a si ! efektu wynika z wcze#niejszej 

analizy mocy i doboru próby na tej podstawie (przy-

k adowo, w przypadku spodziewanych s abych efektów 

badacze dobieraj! wi$ksz! prób$, %eby zmaksymalizowa& 

moc). Jest to jednak w!tpliwe – w tylko 3% artyku ów 

empirycznych znajduj! si$ formalne analizy mocy (Fritz 

i in., 2013), niewielki odsetek badaczy przyznaje si$ do 

ich stosowania (Vankov, Bowers, Munafò, 2014); ponadto 

w obr$bie jednego artyku u badania cz$sto ró%ni! si$ bardzo 

subtelnie, trudno wi$c przypuszcza&, %e badacze byli w sta-

nie z góry przewidzie&, które procedury, bod(ce, sposoby 

operacjonalizacji zmiennych itd. przynios! silniejsze efekty. 

Równie% we wspomnianej analizie Kuhbergera i in. (2014) 

wyst$powanie formalnej analizy mocy nie mia o wp ywu 

na si $ korelacji mi$dzy wielko#ci! próby a si ! efektu.

Pami$taj!c o tym, %e ma e próby nie b$d! si$ #rednio 

wi!za& z wy%szymi efektami (a tylko wi$ksz! wariancj! 

si y efektów), interpretacja negatywnej zale%no#ci próba – 

si a efektu wzmacnia tez$, %e badacze cz$sto decyduj! si$ 

na relatywnie ma e badania, które nie wi!%! si$ z du%ym 

ryzykiem (mniejsze koszty finansowe i czasowe), a nast$pnie 

udane badania s! publikowane, natomiast nieudane nie s! 

zg aszane do publikacji lub s! odrzucane przez redaktorów. 

W przypadku ma ych prób zapewne redaktorów musi dodat-

kowo przekona& wyra(ny efekt, a taki jest  atwiejszy do 

uzyskania w przypadku niewielkiej mocy (Ioannidis, 2008).

Na koniec tej sekcji chcia bym przypomnie& starsze bada-

nie Coopera, DeNevea i Charltona (1997), które prawdopo-

dobnie ci!gle zachowuje aktualno#&. Sprawdzano w nim, 

jaki by  los bada' zg oszonych do komisji etycznej jednego 

z ameryka'skich uniwersytetów. Przygotowanie wniosku 

do takiej komisji jest oznak!, %e badanie wysz o poza 

etap mglistych planów i z du%ym prawdopodobie'stwem 

zostanie przeprowadzone. Spo#ród bada', które ostatecznie 

zrealizowano i których wyniki by y istotne, opublikowano 

(lub przynajmniej wys ano do czasopisma) 74%, dodatkowe 

14% zaprezentowano na konferencjach. Natomiast spo#ród 

Wielkość próby (≈ moc badania)
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Rysunek 2. Schematyczne przedstawienie przyczyn negatywnej korelacji mi$dzy wielko#ci! próby a wielko#ci! efektu przy 

wybiórczym publikowaniu.

Adnotacja. Przerywane linie przedstawiaj! granic$, w której obr$bie wyniki s! nieistotne. Z uniwersum wszystkich bada' (punkty szare i czarne) 

publikowane s! tylko istotne, wskazuj!ce na efekt w jednym kierunku (punkty szare). Szara kropkowana linia przedstawia negatywn! zale%no#& 

mi$dzy wielko#ci! próby a si ! efektu. Na wykresie za o%ono brak efektu (d = 0,0), jednak taka praktyka publikacyjna mo%e wyst$powa& te% 

w przypadku niezerowych.
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bada' z nieistotnymi wynikami a% 91% nie doczeka o si$ 

ani publikacji, ani cho&by referatu. Brak „interesuj!cych 

wyników” lub nieistotne wyniki by y jedn! z cz$#ciej 

podawanych przyczyn zarzucenia planów publikacyjnych 

(artyku  nie precyzuje, niestety, na czym polega to, %e 

wyniki s! nieinteresuj!ce). Jako przyczyny zaniechania 

cz$sto podawane s! te% problemy w procedurze (design 

problems), trudno jednak rozstrzygn!&, na ile problemy te 

s! rzeczywiste, a na ile s! rodzajem racjonalizacji. Badacze 

mog! mie& tendencj$ do przeceniania proceduralnej warto#ci 

bada' z istotnymi wynikami i nadmiernego doszukiwania 

si$ b $dów w danych z wynikami nieistotnymi. By& mo%e 

dla rzetelno#ci post$pu naukowego lepiej by by o, gdyby 

oceny warto#ci danych (te% nieistotnych) mog a dokonywa& 

ca a spo eczno#& badaczy, a nie tylko sam zainteresowany. 

Badacze nie zawsze musz! by& najlepszymi s$dziami we 

w asnej sprawie.

Publikacja tylko istotnych wyników, co oczywiste, znie-

kszta ca obraz rzeczywisto#ci, ale te% ustanawia nadmiernie 

wysokie wymagania wobec badaczy, nierealistyczne w takiej 

nauce, jak psychologia, i mo%e niestety sprzyja& mniejszym 

i wi$kszym przek amaniom. Liczba stanowisk na uczelniach 

jest ograniczona w stosunku do liczby zainteresowanych, 

podobnie ilo#& miejsca na  amach czasopism jest du%o 

mniejsza ni% liczba manuskryptów (w najlepszych czaso-

pismach psychologicznych odsetek odrzuce' to 60–80%; 

Suls, Martin, 2009). Osoby najbardziej zdeterminowane 

mog! zechcie& „pomóc szcz$#ciu”, a przypadek Stapela 

pokaza , %e dysponuj!c inteligencj!, wprawnym piórem 

i znajomo#ci! standardów mo%na to robi& przez kilkana#cie 

lat. Ostatecznie Stapel zosta  zdemaskowany przez donos 

wspó pracowników, a nie przez nieudane replikacje jego 

bada' czy zakwestionowanie ich na etapie peer-review.

ROZK!AD WARTO"CI P W LITERATURZE

Inny matematyczny sposób na wykazanie, %e literatura 

mo%e zawiera& nadmiar w!tpliwych danych polega na 

analizie rozk adu warto#ci p w artyku ach empirycznych 

(p-curve analysis). Za o%enia takiej analizy przedstawili 

Simonsohn, Nelson i Simmons (2014). Podstawowe za o-

%enie, potwierdzone w matematycznych symulacjach, 

jest takie, %e rozk ad warto#ci p dla niezerowych efektów 

jest prawosko#ny. Im mocniejszy efekt, tym b$dzie bar-

dziej prawosko#ny. Mówi!c najpro#ciej, je#li dany efekt 

rzeczywi#cie wyst$puje, to cz$#ciej b$dziemy spotykali 

badania z warto#ciami 0 < p < 0,01 ni% 0,04 < p < 0,05, 

a te cz$#ciej ni% 0,16 < p < 0,17. Je#li %aden efekt nie 

wyst$puje (hipoteza zerowa jest prawdziwa), wówczas 

jest tak samo prawdopodobne, %e uzyskamy 0 < p < 0,01, 

jak i 0,04 < p < 0,05 (i prawdopodobie'stwo to wynosi 

w ka%dym wypadku 1%).

Autorzy przetestowali swoj! hipotez$ empirycznie, losu -

j!c dwie grupy bada' z JPSP. Pierwsza grupa, zdaniem auto-

rów „prawdopodobnych”, to badania, w których testowano 

proste efekty be% %adnych dodatkowych wspó zmiennych 

i efekty te okaza y si$ istotne. Druga wylosowana grupa 

to badania, w których by y istotne tylko w interakcji ze 

wspó zmiennymi (np. p ci!). Wyodr$bnianie wspó zmien-

nych samo w sobie nie jest b $dem, szczególnie je#li ma to 

dobre uzasadnienie teoretyczne. Jednak testuj!c dowoln! 

zale%no#&, mamy wi$ksz! szans$, %e znajdziemy jakie# 

istotne efekty, je#li w analizach uwzgl$dnimy wspó zmienn! 

(Simmons i in., 2011). Dla danych ze wspó zmiennymi 

i bez nich zaobserwowano istotnie ró%ny rozk ad (tabela 3). 

W pierwszym przypadku statystyka p najcz$#ciej przyjmo-

wa a warto#& od 0,04 do 0,05, w przypadku danych bez 

wspó zmiennych najwi$cej danych notowano dla warto#ci 

p < 0,01. Rozk ad warto#ci p dla prostych efektów by  
bardzo zbli%ony do rozk adu warto#ci p dla hipotetycznego 

rozk adu danych o mocy d = 0,33 (por. Simonsohn i in., 

2014, rysunek 3). Dla danych potencjalnie rzetelnych wzór 

rozk adu p jest prawosko#ny, oprócz wyników tu% poni%ej 

warto#ci p. Mo%e to wskazywa& na takie stosowanie QRP, 

%eby sprowadzi& dane do po%!danej warto#ci p < 0,05.7

Podobn! koncepcyjnie analiz$ przeprowadzili Masicampo 

i Lalande (2012). Wyodr$bnili warto#ci p w przedziale 

0,01< p < 0,1 w artyku ach empirycznych z trzech znacz!-

cych czasopism7 z 12 numerów z roczników 2008 i 2007. 

7 

Tabela 3

Rozk ad cz%sto!ci warto!ci p w badaniach potencjalnie nastawionych na  owienie p (tj. ze wspó zmiennymi) i danych bez 

wspó zmiennych

0,0 < p < 0,01 0,01 < p < 0,02 0,02 < p < 0,03 0,03 < p < 0,04 0,04 < p < 0,05

Dane potencjalnie w tpliwe (ze wspó&zmiennymi) (5% (5% 15% 35% 40%

Dane potencjalnie rzetelne (bez wspó&zmiennych) 45% 23% 14% (5% 14%

Adnotacja. Dane w Simonsohn i in. (2014)

 7 Journal of Experimental Psychology: General, JPSP, Psychological Science.
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Ogó em wyodr$bniono ponad 3500 warto#ci p. Analiza ich 

rozk adu wykaza a, %e mia  on kszta t wyra(nie prawosko#ny 

[o kszta cie zbli%onym do funkcji wyk adniczej y = 1/(2^x)], 

jednak%e rozk ad nieco poni%ej warto#ci 0,05 wyra(nie 

odstawa  od reszty. Takich warto#ci p by o nieproporcjo-

nalnie du%o niezale%nie, jakie czasopismo analizowano. 

Autorzy przyznaj!, %e wad! ich analizy jest brak kontroli 

zale%no#ci danych – wiele warto#ci pochodzi od tych 

samych autorów i z tych samych artyku ów. Najwi$ksz! 

wad! tej analizy wydaje si$ jednak wrzucenie do jednego 

worka wszystkich mo%liwych warto#ci p znalezionych 

w artyku ach. Wiele z nich trafia do tekstów w wyniku 

konwencji (%eby np. zaraportowa& wszystkie korelacje mi$-

dzy skalami kwestionariuszy), dlatego nie maj! wi$kszego 

teoretycznego znaczenia. Trudno spodziewa& si$ tu jakich# 

przek ama'. Mo%na natomiast oczekiwa&, %e tylko bardzo 

niewielka cz$#& warto#ci p dotyczy kluczowych hipotez 

i by oby interesuj!ce otrzyma& zbli%on! analiz$, ale tylko 

dla warto#ci p z testowania hipotez, które s! kluczowe 

z teoretycznego punktu widzenia.

Wyniki Masicampo i Lalande (2012) zosta y powtórzone 

w badaniu Leggetta, Thomas, Loetschera i Nichollsa (2013), 

wykonanym na tych samych czasopismach. Sprawdzali 

oni równie% zmian$ na przestrzeni czasu, porównywali 

roczniki czasopism z 2005 i 1965 roku. W nowszych 

artyku ach efekt nadreprezentacji p tu% poni%ej 0,05 by  
wyra(niejszy. Szczególnie w JPSP zanotowano wzrost 

takich danych na przestrzeni dekad. Podobnie Kuhberger 

i in. (2014) zaobserwowali, %e w analizowanej grupie 395 

bada' wyst$powa  gwa towny wzrost bada' z wynikami 

nieznacznie poni%ej p = 0,05 w porównaniu do wyników 

nieznacznie powy%ej tej warto#ci.

Systematyczna analiza rozk adu warto#ci p w literaturze 

jest stosunkowo now! technik! i oprócz wymienionych 

artyku ów nie zidentyfikowa em wi$kszej liczby tekstów 

jej u%ywaj!cych. Niemniej jednak wszystkie 4 artyku y 

wskazuj! na statystycznie nieprawdopodobn! anomali$ 

w takich rozk adach, a wi$c po#rednio na manipulacje dany-

mi i/lub wybiórcze publikowanie. Jest przy tym mo%liwe, 

%e cz$sto przyczyna jest du%o prostsza: autorzy zwyczaj-

nie podmieniaj! w tek#cie warto#& p (bez zmiany innych 

statystyk). Tej praktyce jest po#wi$cona nast$pna sekcja.

NIEPRAWID!OWO"CI W RAPORTOWANIU 
WARTO"CI P W LITERATURZE

O nierzetelne raportowanie warto#ci p pytali John i in. 

(2012) i dla przypomnienia prawie co czwarty badacz 

przyzna  si$ do takich praktyk. Przek amania polegaj!ce 

na niew a#ciwym podawaniu warto#ci p (np. p < 0,05, gdy 

w rzeczywisto#ci p = 0,057) dok adniej przeanalizowa a 

grupa holenderskich badaczy. Bakker i Wicherts (2011; 

badanie 1) wylosowali sze#& czasopism psychologicznych, 

trzy o wysokiej cytowalno#ci (IF > 4) i trzy o relatywnie 

niskiej8 (IF < 1,5), a nast$pnie przeanalizowali wszystkie 

artyku y empiryczne z rocznika 2008. Z nich wyodr$b-

niono wszystkie testy istotno#ci statystycznej, w których 

u%ywano statystyk chi kwadrat, F i t. Nast$pnie, uwzgl$d-

niaj!c podane wielko#ci tych testów oraz liczb$ stopni 

swobody, wyliczono, czy s! one zgodne z wielko#ciami p, 

jakie podano w artyku ach. Okaza o si$, %e blisko po owa 

artyku ów zawiera a przynajmniej jedn! statystyk$ z b $-

dami. W wi$kszo#ci przypadków by y to b $dy, które nie 

zmienia y zasadniczo istoty wyniku (np. p < 0,01, gdy 

w rzeczywisto#ci p = 0,019), ale sporadycznie zdarza y si$ 

powa%niejsze b $dy, polegaj!ce na niew a#ciwym podawaniu 

warto#ci p, gdy% prawdziwa warto#& powodowa a zmian$ 

interpretacji wyniku z istotnego na nieistotny lub odwrotnie. 

Jak mo%na by o przewidzie&, w blisko 80% przypadków 

b !d taki polega  na zaklasyfikowaniu wyniku nieistotnego 

jako istotnego. Przynajmniej jeden b !d takiego rodzaju 

mia o 17% artyku ów z czasopism o wysokiej cytowalno#ci 

i 19% artyku ów z czasopism o niskiej cytowalno#ci.

Bior!c pod uwag$, %e w pierwszym badaniu uwzgl$dniono 

tylko sze#& czasopism, autorzy postanowili przeanalizo-

wa& 300 losowych artyku ów ze wszystkich czasopism 

psychologicznych uwzgl$dnionych w bazie PsycINFO 

(równie% rocznik 2008; Bakker, Wicherts, 2011, badanie 2). 

Wyniki by y wzgl$dnie zbli%one do pierwszego badania, 

tj. oko o 35% artyku ów zawiera o przynajmniej jeden 

b !d, a w 7% artyku ów b !d zmienia  interpretacj$ wyniku.

Wicherts, Bakker i Molenaar (2011) w podobny sposób 

przeanalizowali artyku y z dwóch uznanych czasopism 

(konkretnie JPSP oraz Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory and Cognition). Skontaktowali si$ 

nast$pnie z autorami z pro#b! o podzielenie si$ surowymi 

danymi. Tylko 42% autorów przychyli o si$ do pro#by. 

Pozostali nie odpowiedzieli na zapytania (26%), obie-

cali to zrobi&, ale nie zrobili (24%) lub wprost odmówili 

podzielenia si$ danymi ze wzgl$du na brak czasu (6%).

W artyku ach, których autorzy podzielili si$ danymi, 

nie znaleziono b $dów polegaj!cych na zamianie warto-

#ci p w taki sposób, %e zmienia o to decyzje o przyj$ciu 

lub odrzuceniu hipotezy zerowej (cho& znajdowano inne 

 8 Te czasopisma to: Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

Development and Psychopathology, Journal of Personality and Social 

Psychology (wysoki IF) oraz Journal of Black Psychology, Journal of 

Applied Developmental Psychology, Journal of Research in Reading 

(niski IF).

 9 Uwzgl$dniano równie% to, %e podana warto#& statystyki p 

mo%e by& zaokr!gleniem. Je#li wi$c autorzy podawali p = 0,03, nie 

traktowano tego jako b !d, je#li warto#& p mie#ci a si$ w przedziale 

< 0,025; 0,035 >.
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drobne b $dy). Natomiast w tekstach, w których znaleziono 

takie b $dy, w %adnym przypadku autor nie podzieli  si$ 

surowymi danymi. Ogó em, gdy autor nie podzieli  si$ 

danymi, w 25% by y to artyku y z powa%nymi b $dami 

i w 50% z innymi rodzajami b $dów. Ciekawym odkryciem 

jest te% wyliczenie, %e autorzy nieudost$pniaj!cy danych 

mieli ogólnie „s absze” dane, tj. wy%sze warto#ci p.

Laggett i in. (2013) we wspomnianej ju% analizie roz-

k adu warto#ci p dokonywali samodzielnych wylicze' ich 

warto#ci, niezale%nie od danych pochodz!cych od autorów. 

Odkryli, %e w 36 przypadkach na 93 (38%), mimo %e rapor-

towano p = 0,05, w rzeczywisto#ci warto#& ta by a wy%sza. 

Wszystkie takie wypadki dotyczy y JPSP, przy czym by o 

ich znacznie wi$cej w 2005 roku ni% w 1965 (42 vs. 19).

Wyniki tych analiz s! z oczywistych wzgl$dów niepo-

koj!ce. B $dne warto#ci statystyki p zosta y wykryte na 

podstawie danych opublikowanych w artyku ach przez 

samych autorów. Jest to wyj!tkowo proste, a mimo to, 

jak wynika z opisanych analiz, powszechne fa szerstwo 

polegaj!ce na zmianie warto#ci p przy braku zmiany wiel-

ko#ci statystyk i liczby stopni swobody. B $dy te raczej nie 

bra y si$ tylko z nieuwagi lub niedbalstwa. Zdecydowana 

wi$kszo#& b $dów, cho& nie zmienia a decyzji o istotno#ci 

wyniku, polega a na zani%eniu warto#ci p w stosunku do 

rzeczywistej (por. Bakker, Wicherts, 2011; rysunek 3). 

Autorzy artyku ów z du%ymi b $dami, zmieniaj!cymi 

interpretacj$ wyniku, nie dzielili si$ swoimi surowymi 

danymi, co mo%e wskazywa& na to, %e zdawali sobie spra-

w$, i% ich dane s! naci!gane. Bakker i in. zauwa%yli te%, %e 

du%ej liczby wyników nie mo%na by o skontrolowa&, gdy% 

nie zawiera y kompletu danych (cz$sto pomijano liczb$ 

stopni swobody, cho& sporadycznie zdarza y si$ artyku y 

z samymi warto#ciami p). Ponadto, co zaskakuj$ce, nie 

znaleziono wi$kszych ró%nic w liczbie niedok adnych war-

to#ci p mi$dzy czasopismami o wysokim i niskim presti%u 

(mierzonym cytowalno#ci!). W artyku ach z czasopism 

o wysokim presti%u by o du%o mniej b $dów polegaj!cych 

na niepe nym raportowaniu danych, co mo%e wskazywa& 

na to, %e redaktorzy i recenzenci znaj! i potrafi! wymusi& 

odpowiednie standardy. Jednak wysokie standardy nie 

zabezpieczaj! przed – relatywnie prostymi do wykrycia 

– b $dami w danych statystycznych. Liczba artyku ów 

z tego typu b $dami wskazuje te% na ograniczon! kontrol$ 

danych przez redaktorów i recenzentów. Tego typu analizy 

oczywi#cie nie udzielaj! przy tym odpowiedzi na pytanie, 

w jakiej cz$#ci artyku ów warto#& p zosta a sprytniej zmie-

niona przez równoleg e sfa szowanie warto#ci statystyk.

REPLIKACJA DANYCH W PSYCHOLOGII

Uzupe nieniem tych rozwa%a' powinna by& próba osza-

cowania cz$sto#ci replikacji w psychologii. Wszystkie 

problemy „psychologii fa szywej pozytywnej” nie mia yby 

%adnego praktycznego znaczenia, gdyby w psychologii 

regularnie powtarzano badania. Tak si$ raczej nie dzieje. 

Przyk adowo, JPSP nie publikowa  do tej pory replikacji 

(s ów replication lub replicate w tytule artyku u w tym 

czasopi#mie u%yto zaledwie 28 razy, z czego 22 przypadki 

pochodz! z lat 1965–1990). W ostatnich miesi!cach jednak 

zmienia polityk$, wi$cej o tym w nast$pnej sekcji.

Interesuj!c! systematyczn! prób$ zbadania cz$sto#ci 

replikacji w psychologii podj$li Makel, Plucker i Hegarty 

(2012). Automatycznie przeanalizowano tekst wszystkich 

artyku ów ze 100 czasopism o najwy%szym IF od roku 1900 

lub od pierwszego numeru. Szukano s ów o rdzeniu replicat. 

Takie s owa pojawi y si$ w 1,6% artyku ów. Samo u%ycie 

s owa znaczy jeszcze niewiele, i mo%e ono pojawia& si$ 

w ró%nych kontekstach (np. „przysz e pokolenia badaczy 

powinny spróbowa& zreplikowa& nasze wyniki…”), dlatego 

autorzy przeczytali losowe 500 artyku ów. Stwierdzono, %e 

68% z nich to rzeczywi#cie replikacje, ostateczny wska(nik 

replikacji skorygowano wi$c do 1,07%. Jakkolwiek nale-

%y doda& kilka zastrze%e'. Oko o 30% replikacji by y to 

replikacje w tym samym artykule, a 20% by y to replikacje 

wykonane przez autora/-ów oryginalnego badania. Co 

oczywiste, nie s! to replikacje uznawane przez spo eczno#& 

badaczy za najbardziej warto#ciowe, trudno bowiem ocze-

kiwa&, %eby autorzy wysy ali do czasopism sprzeczne dane 

w obr$bie jednego manuskryptu albo %eby podkopywali 

pó(niej swoj! prac$, publikuj!c nieudane replikacje. Istotnie, 

jak si$ okaza o spo#ród replikacji wykonanych przez tego 

samego autora odsetek udanych wynosi  przesz o 90%, 

natomiast je#li wykonywa  j! niezale%ny badacz, wówczas 

odsetek spada  do 64%.

Autorzy przeanalizowali niew!tpliwie pot$%ny korpus 

wiedzy, cho& mo%na si$ zastanawia&, na ile przeszuki-

wanie tekstu pod k!tem jednego s owa kluczowego jest 

trafne. By& mo%e cz$#& badaczy nie u%ywa tego s owa 

albo nie#wiadomie powtarza badania o zbli%onych hipo-

tezach, które zosta y ju% przeprowadzone. Nie mo%na 

te% wykluczy& umy#lnego niewspominania o wcze#niej 

przeprowadzonych podobnych badaniach, %eby doda& 

swojemu odkryciu nimbu nowo#ci. W przypadku dobo-

ru s ów jedyna alternatywa, jaka przychodzi na my#l to 

repetition (czasami te% niektóre badania okre#lano jako 

repeat study, ale to raczej w starszej literaturze). Sytuacje 

nie#wiadomej replikacji mog! wyst$powa&, nikt nie zna 

ca ej literatury, a prowokacja Petersa i Ceci (1982) pokaza-

 a, %e redaktorzy nie potrafili nawet rozpozna& artyku ów 

sprzed kilku lat z w asnych czasopism. Tak czy owak, 

nawet gdyby replikacji by o pi$& razy wi$cej ni% wynika 

ze wskaza' zespo u Makel, by oby ich ci!gle relatywnie 

niewiele na tle wszystkich bada'.
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Autorzy (Makel i in., 2012) nie rozró%nili niestety w swo-

jej analizie replikacji dok adnych i konceptualnych. Cho& 

omawiaj! we wprowadzeniu to rozró%nienie, to jednak 

w sekcji Metoda ich artyku u  nie ma informacji o tym, jakie 

by y kryteria uznania artyku u za replikacj$. Przypuszczam, 

%e liczba replikacji konceptualnych jest du%o wy%sza ni% 

ów 1% (por. np. Wojciszke, 2006), nawet je#li badacze nie 

opisuj! swoich bada' tymi s owami. Interesuj!ce by oby 

te% zbadanie tekstów spoza setki najbardziej presti%owych 

czasopism, cho& moje osobiste wra%enie jest takie, %e tzw. 

s abe czasopisma nie maj! wi$kszej liczby replikacji.

W ka%dym razie wydaje si$, %e na ka%dy opubliko-

wany artyku , b$d!cy replikacj!, przypada kilkadziesi!t 

tekstów, które replikacjami nie s!. Lub, mówi!c inaczej, 

ka%de pojedyncze odkrycie ma znikome szanse na opub-

likowane replikacje. Co wi$cej, nawet gdy sporadycznie 

replikacje si$ ukazuj!, s! to cz$#ciej replikacje udane. 

Prawdopodobnie redaktorzy niech$tnie publikuj! nieudane 

replikacje, a  askawszym okiem patrz! na udane replikacje 

konceptualne.

Niedawno ukaza  si$ w Science raport z badania polega-

j!cego na dok adnej replikacji stu efektów psychologicz-

nych (i jest to bodaj pierwsze w historii nauki tego rodzaju 

przedsi$wzi$cie: Open Science Collaboration, 2015). 

Replikowane efekty by y pierwotnie opisane w roczni-

kach 2008 trzech presti%owych czasopism (Psychological 

Science, Journal of Personality and Social Psychology oraz 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and 

Cognition). Dbano o to, %eby replikacje mia y wysok! moc 

(zwykle wy%sz! ni% oryginalne badanie). Mi$dzynarodowy 

zespó  kilkuset badaczy pod kierunkiem Briana Noseka 

ostatecznie zreplikowa  z sukcesem oko o jednej trze-

ciej bada'. Cz$#& #rodowiska psychologów spo ecznych 

sceptycznie przyj$ a ten raport (por. np. Wójcik, Cis ak, 

Doli'ski, 2015), jednak w moim przekonaniu nie mo%na go 

zignorowa&. W powszechnym przekonaniu opublikowany 

raport z badania w dobrym czasopi#mie to gwarancja, %e 

opisywany efekt jest wysoce prawdopodobny. Tymczasem 

okazuje si$, %e to prawdopodobie'stwo w psychologii jest 

jednak dosy& niskie. Jest wr$cz wi$ksze prawdopodobie'-

stwo, %e efektu nie da si$ powtórzy&! Raport ten sam w sobie 

by by wysoce niepokoj!cy a w kontek#cie opisywanych 

w literaturze szeregu nieprawid owo#ci jego wymowa jest 

jeszcze mocniejsza. Zaryzykowa bym tez$, %e stanowi on 

ostateczny dowód na g $boki kryzys typowych praktyk 

badawczo-publikacyjnych w psychologii.

DYSKUSJA NAD ZMIANAMI W PSYCHOLOGII

Oszustwo Stapela oraz omawiane we wcze#niejszych 

sekcjach niepokoj!ce wska(niki zainicjowa y szerok! 

dyskusj$ o potrzebie znacz!cej zmiany praktyk badawczych 

i publikacyjnych. Omówi$ teraz najwa%niejsze wnioski 

z tych dyskusji oraz wska%$ interesuj!ce sygna y goto-

wo#ci do zmian.

Nie s!dz$, %eby istnia y absolutnie skuteczne sposoby 

wykrywania fa szerstwa i przek ama' na etapie recen-

zji artyku ów. U Stapela znaleziono post factum wiele 

nieprawid owo#ci, ale mo%na sobie wyobrazi& badacza, 

który ma wi$ksz! matematyczn! #wiadomo#&, wi$c do 

tworzenia danych u%ywa np. programów generuj!cych 

liczby pseudolosowe o zadanych warto#ciach. Dlatego 

w ostatecznym rozrachunku mechanizmem kontroli nie-

rzetelno#ci w nauce (i nie#wiadomego b !dzenia) jest 

mechanizm replikacji dokonywanych przez niezale%nych 

badaczy. Du%a cz$#& g osów dotyczy wi$c zwi$kszenia roli 

replikacji w psychologii (Asendorpf i in., 2013; Francis, 

2014; Nosek, Spies, Motyl, 2012), oczywi#cie replikacji 

dok adnych, gdy% replikacji konceptualnych, wydaje si$, 

jest niema o. Nie s! to nowe postulaty. W historii psycho-

logii istnia y przynajmniej dwa czasopisma po#wi$cone 

publikacjom replikacji (Replications in Social Psychology, 

Representative Research in Social Psychology). +adne 

z nich nie odnios o wi$kszego sukcesu i dzisiaj ju% nie 

istniej!. Inne czasopismo, Journal of Articles in Support 

of the Null Hypothesis, publikuje rocznie 1–6 artyku ów 

(Giner-Sorolla, 2012). "atwiej wi$c powiedzie& ni% zro-

bi&. Jak powszechnie wiadomo, „system” nie zach$ca 

badaczy do systematycznych replikacji (mniejsza szansa 

na publikacje, wymóg nowatorstwa ze strony instytucji 

przyznaj!cych granty itp.), z drugiej wydaje si$, %e same 

czasopisma nie patrz! na nie przychylnie, zak adaj!c, %e 

artyku y replikacyjne b$d! mia y #rednio ni%sz! cytowalno#& 

ni% artyku y przedstawiaj!ce „odkrycie”.

Pewne wy omy zosta y jednak ju% zrobione. Czasopismo 

Perspectives on Psychological Science (pi!te najcz$#ciej 

cytowane czasopismo ogólne) og osi o, %e otwiera sekcj$ 

po#wi$con! rejestrowanym replikacjom (Association for 

Psychological Science, 2013). Opublikowane wcze#niej 

badania, które zostan! zakwalifikowane do programu, maj! 

podlega& specjalnej procedurze. Najpierw ma powsta& 

dok adny protokó  badania, który zostanie udost$pniony 

w internecie. Ka%dy badacz b$dzie móg  zg osi& akces do 

projektu, w zamian za co b$dzie móg  liczy& na wspó au-

torstwo publikacji. Wyniki niezale%nych zespo ów zostan! 

zestawione za pomoc! metod metaanalitycznych, a artyku  
ma zosta& opublikowany niezale%nie od wyników (autorzy 

oryginalnego badania b$d! zaproszeni do wspó uczestni-

ctwa). Jak podkre#la redakcja, nacisk zostanie po o%ony 

na si $ efektu, a nie na dychotomiczne decyzje „replikacja 

udana–nieudana”, gdy kryterium sukcesu jest tylko istotno#& 

statystyczna wyników.
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Najwi$ksz! rewolucj! jest bodaj og oszona w po owie 

2014 roku decyzja JPSP o publikacji replikacji. Specjalne 

artyku y replikacyjne maj! by& publikowane tylko w wersji 

elektronicznej, co jednak wydaje si$ nie mie& wi$kszego 

znaczenia, bior!c pod uwag$ malej!ce znaczenie wyda' 

drukowanych. Podkre#lono, %e preferowane s! replikacje 

dok adne, a nie konceptualne, replikacje kilku bada', a nie 

jednego oraz replikacje przeprowadzone przez niezale%-

nych badaczy (nie s! to warunki niezb$dne). G ównym 

kryterium decyduj!cym o publikacji ma by& znaczenie 

replikowanego badania oraz odpowiednio wysoka moc. 

Analogiczne zasady wprowadzi o kolejne wa%ne czasopismo 

APA Journal of Experimental Psychology: General. Inne 

znacz!ce czasopismo z dziedziny psychologii spo ecznej, 

Journal of Experimental Social Psychology, w nowej 

polityce publikacyjnej równie% zapowiedzia o gotowo#& 

publikacji replikacji.

Pojawiaj! si$ te% sugestie, %e czasopisma powinny otwo-

rzy& swoje  amy nie tylko na replikacje, lecz tak%e na wyniki 

negatywne (nieistotne statystycznie; np. Nosek, Bar-Anan, 

2012; Schimmack, 2012). Dos owne spe nienie tego postu-

latu budzi we mnie pewne obawy. Ju% w tej chwili liczba 

nowych danych w dowolnej subdyscyplinie psychologii 

jest monstrualna. Do o%enie do tego bli%ej nieokre#lonej 

liczby bada' bez %adnych istotnych efektów z pewno#ci! 

nie u atwi poruszania si$ po literaturze. Uwa%am, %e bardzo 

rozs!dny kompromis zaproponowa y dwa czasopisma: 

Attention, Perception and Psychophysics (Wolfe, 2013) oraz 

Cortex (Chambers, 2013). Zadeklarowa y one utworzenie 

sekcji z rejestrowanymi badaniami (w tym replikacja-

mi). Zasadnicza ocena manuskryptu odbywa& si$ b$dzie 

przed zebraniem danych empirycznych. Recenzenci maj! 

otrzymywa& artyku y zawieraj!ce tylko wst$p teoretyczny 

i metod$. Maj! oni oceni&, na ile badania s! sensownie 

zaprojektowane, teoretycznie uzasadnione i poznawczo 

interesuj!ce (w przypadku replikacji oceniaj! ponadto, 

czy istniej! mocne przes anki, %eby w!tpi& w rzetelno#& 

oryginalnego badania). Decyzja b$dzie te% uwarunkowa-

na spodziewan! moc! badania, która powinna wynosi& 

minimum 90%. Je#li rozstrzygni$cie b$dzie pozytywne, 

autorzy maj! rok na przeprowadzenie bada' i przes anie 

kompletnego manuskryptu, a wspomniane czasopisma 

maj! zamiar je opublikowa& niezale%nie od wyników. 

Jak wspomnia em, jest to rozs!dny kompromis mi$dzy 

publikowaniem wszystkiego a rozpowszechnianiem tylko 

istotnych wyników (wyst$puj!cym obecnie). Z niesko'-

czonej liczby mo%liwych kombinacji zmiennych, jakie 

mo%na przetestowa&, sko'czona ich liczba jest faktycznie 

interesuj!ca teoretycznie i praktycznie. Czasopisma wi$c 

b$d! mog y wybra& to, co jest dla nich ciekawe. Maj! gwa-

rancj$ raczej rzetelnych wyników, bo badacz, po wst$pnej 

akceptacji, nie ma ju% %adnego interesu w ich koloryzo-

waniu. Dla badacza równie% jest to korzystna sytuacja, 

gdy% mo%e si$ skupi& na zaprojektowaniu jednego du%ego 

badania i sensownym jego uzasadnieniu. Je#li zostanie 

ono zaakceptowane przez redakcj$, ma gwarancj$, %e nie 

zmarnuje wielu miesi$cy/lat na zbieranie danych, których 

nigdzie nie b$dzie móg  opublikowa&. Mam nadziej$, %e 

ta praktyka zostanie zaadaptowana powszechnie, gdy%, 

niestety, te dwa czasopisma obejmuj! tylko dwie dosy& 

w!skie subdyscypliny psychologiczne.

Alternatywnie, w przypadku ju% uko'czonych bada' 

zaproponowano procedur$ result blind review (Greve, 

Bröder, Erdfelder, 2013). Recenzenci (niekoniecznie wszy-

scy) otrzymywaliby artyku y bez sekcji wyników i tylko na 

tej podstawie dokonywali oceny. Zak adaj!c, %e istotno#& 

wyników jest wa%nym kryterium atrakcyjno#ci tekstu, 

procedura ta powinna zmniejszy& wag$ tego kryterium 

przy decydowaniu o dopuszczeniu do druku. Z tego, co 

wiem, jednak %adne czasopismo nie zdecydowa o si$ 

na razie na takie rozwi!zanie. Co wi$cej, koncept istot-

no#ci statystycznej, krytykowany przez statystyków od 

bardzo dawna (Huberty, 2002), zdaje si$ powoli odcho-

dzi& do lamusa. W zaleceniach sformu owanych przez 

Society for Personality and Social Psychology (Funder 

i in., 2014), redaktorów Psychological Science (Cumming, 

2014), a wcze#niej przez APA (Wilkinson,1999) wyra(nie 

si$ postuluje, %eby wi$kszy nacisk k a#& na referowanie 

przedzia ów ufno#ci i wielko#ci efektów (uzasadnienie 

matematyczno-metodologiczne tego problemu wykracza 

poza  amy tego artyku u; odsy am szczególnie do artyku u 

Cohena, 1994/2006).

Wysuwane s! te% postulaty, które maj! potencjalnie zmini-

malizowa& arbitralno#& analiz prowadz!c! do „psychologii 

fa szywej pozytywnej”. Szczególnie sugeruje si$ pój#cie 

#ladem medycyny i szerokie prerejestrowanie bada' przed 

ich wykonaniem (Aveyard i in., 2013; Miguel i in., 2014). 

Je#li badacz okre#la by zawczasu, jakie zmienne uwzgl$dni 

w modelu, jakie hipotezy go interesuj!, jakimi zasadami 

b$dzie si$ kierowa  przy analizie (np. przy wy !czaniu 

danych), wówczas mo%liwo#ci twórczego odnajdywania 

istotnych prawid owo#ci zosta yby ograniczone. Utworzono 

specjalny internetowy serwis Open Science Framework 

( osf.io), który umo%liwia badaczom prerejestrowanie bada'. 

Zwraca si$ uwag$ na to, %e znaczna cz$#& bada' jest w pewien 

sposób uprzednio rejestrowana, gdy% badacze, zg aszaj!c 

wnioski do komisji etycznych, przedstawiaj! zwykle istotne 

informacje te% o planowanych analizach statystycznych. 

Dodatkowa rejestracja tych danych w odpowiednich ser-

wisach nie wydaje si$ du%ym obci!%eniem.

Chc!c ograniczy& arbitralno#& decyzji i wybiórczo#& 

prezentacji danych, Simmons i in. (2012) postuluj!, %eby 
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czasopisma wprowadzi y wymóg deklarowania przez 

autorów, czy przedstawili w raporcie wszystkie zmienne, 

warunki eksperymentalne, sposoby ustalania wielko#ci 

próby oraz sytuacje usuwania przypadków odstaj!cych. 

W ka%dej sekcji po#wi$conej metodzie, autorzy mogliby 

dodawa& standardow! formu $: „Opisali#my tutaj, w jaki 

sposób ustalili#my wielko#& próby, w jaki sposób wy !-

czali#my dane, wszystkie grupy oraz wszystkie zmienne 

wykorzystane w badaniu”. W ten sposób, je#li badacze 

stosowaliby arbitralne metody zbierania i analizy danych, 

musieliby sk ama&, %eby temu zaprzeczy& (a jest spora 

psychologiczna ró%nica mi$dzy k amstwem a niemó-

wieniem ca ej prawdy). Inna grupa (LaBel i in., 2013) 

utworzy a stron$ internetow! (psychDisclosure.org; ang. 

disclosure = ujawnianie), która daje autorom tekstów 

empirycznych mo%liwo#& ujawnienia wy%ej wspomnianych 

dodatkowych informacji o ich badaniach, normalnie nie-

wymaganych przez redakcje. Od 2014 roku autorzy chc!cy 

publikowa& artyku y empiryczne w Psychological Science 

musz! dostarczy& powy%sze informacje do redakcji. +eby 

umo%liwi& autorom przedstawienie maksymalnie pe nego 

obrazu badania, sekcje Metoda i Wyniki nie s! zaliczane do 

limitu znaków w tek#cie (Association for Psychological 

Science, 2014).

Pojawia si$ te% regularny postulat znacz!cego zwi$k-

szenia dost$pu do danych surowych, co mo%e sprzyja& 

wykrywaniu nieprawid owo#ci i fa szerstw (Miguel i in., 

2014; Simonsohn, 2013; Wicherts, Bakker, 2012). Cho& 

formalnie badacze maj! obowi!zek10 udost$pnia& takie 

dane, okazuje si$, %e gdy przychodzi co do czego, wi$k-

szo#& tego nie robi (Wicherts, Borsboom, Kats, Molenaar, 

2006). Trudno si$ temu dziwi&. Analiza danych dokonana 

przez niezale%nego badacza mo%e w najgorszym wypadku 

zakwestionowa& rzetelno#& badacza. Mo%na te% twórczo 

odczyta& z nich co# nowego, w takim wypadku jednak 

splendory spadn! na kogo innego. Badacze niestety rozu-

miej! t$ logik$. Simonsohn (2013) zauwa%y : „Uszkodzenia 

dysków twardych, skradzione laptopy, uszkodzone pliki, 

zepsucie serwera, niekompatybilno#& oprogramowania, 

niechlujne kartoteki zdarzaj! si$ nazbyt cz$sto, czasopisma 

powinny wi$c dba& o dodatkowe kopie danych” (s. 1876). 

Postuluje si$, %eby surowe dane by y wysy ane razem 

z manuskryptem, a dane te powinny by& pó(niej ogólnie 

dost$pne (z wyj!tkiem sytuacji szczególnych). Praktycznie 

wszystkie najwa%niejsze czasopisma maj! wersje elektro-

niczne, wi$c jak si$ wydaje, istniej! wszelkie mo%liwo#ci 

techniczne, %eby czasopisma udost$pnia y dane w inter-

necie. Istnieje wiele repozytoriów, w których mo%na ju% 

 10 Ten obowi!zek okre#laj! wymogi redakcyjne czasopism oraz 

punkt 8.14 kodeksu etycznego APA.

teraz zdeponowa& i/lub udost$pnia& dane (np. datadryad.

org; easy.dans.knaw.nl; zenodo.org).

Omówi$ na koniec krótko zmiany zadeklarowane przez 

niektóre inne czasopisma. The Journal of Social Psychology 

(Grahe, 2014) i Psychological Science (Association for 

Psychological Science, 2014) zacz$ y zach$ca& autorów 

do udost$pniania nie tylko danych, ale te% materia ów 

niezb$dnych do przeprowadzania bada' oraz rejestrowa-

nia bada' przed ich wykonaniem. Na pierwszej stronie 

artyku ów pojawi y si$ kolorowe znaczki (badges) infor-

muj!ce o tym, czy badacz wykona  te zalecenia. Archives 

of General Psychology, nowe czasopismo APA typu open 

access (Cooper, VandenBos, 2013) wymaga, aby badacz 

udost$pniaj!cy artyku  zdeponowa  dane w otwartym 

repozytorium (podobne wymogi ma PLoS One, czo owe 

czasopismo open access). Wiele zalece' dotycz!cych zmian 

w praktykach publikacyjnych wyda a organizacja Society 

for Personality and Social Psychology (Funder i in., 2014). 

Wydawane przez ni! czasopismo Personality and Social 

Psychology Bulletin zacz$ o wymaga& m.in. udost$pnienia 

przez autorów wszystkich materia ów wykorzystanych 

w badaniu. Czasopismo Social Psychology wyda o specjalny 

numer po#wi$cony tylko replikacjom bada'. Zestaw zalece' 

dotycz!cych publikacji wyda  Journal of Experimental 

Social Psychology (JESP, Editorial Guidelines, 2014). 

Autorzy s! m.in. zach$cani do szczerego opisywania pro-

cesu generowania hipotez, unikania „ owienia p” oraz 

udost$pniania wszystkich istotnych materia ów i informa-

cji. Powsta o te% czasopismo w zupe nie nowej formule 

Journal of Open Psychology Data (Wicherts, 2013). Jego 

zasadniczym celem jest publikacja danych surowych, tekst 

artyku u jest tylko dodatkiem do nich i ma przede wszystkich 

s u%y& ich obja#nieniu. Mo%liwe jest w nim publikowanie 

danych z artyku ów wcze#niej opublikowanych w innych 

czasopismach.

PODSUMOWANIE

Oko o rok po sprawie Stapela wykryto kolejne dwa 

przest$pstwa przeciwko rzetelno#ci w psychologii (niestety, 

te% dotyczy y psychologów spo ecznych). Uri Simonsohn 

(2013) z Uniwersytetu Pensylwanii zwróci  uwag$ na 

anomalie w danych opublikowanych przez Smeestersa 

(Smeesters, Liu, 2011) oraz Sann$ (Sanna, Chang, Miceli, 

Lundberg, 2011) na  amach Journal of Experimental Social 

Psychology (pismo podobnej klasy, jak JPSP). Dane cha-

rakteryzowa y si$ nadzwyczajn! „g adko#ci!”, i to mimo 

relatywnie niewielkich prób. U Smeestersa wszystkich sze#& 

porówna' grup eksperymentalnych wykazywa o istotne 

ró%nice, a u Sanny #rednie w grupach ró%ni y si$ znacz!co, 

mia y jednak niezwykle podobne odchylenia standardowe. 

Simonsohn za pomoc! serii symulacji matematycznych 
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wykaza  skrajne nieprawdopodobie'stwo wyst!pienia 

takiego wzoru danych. Odbiega y one tak%e od typowych 

danych uzyskiwanych w podobnych badaniach. Po #ledztwie 

zarówno Smeesters, jak i Sanna zrezygnowali ze stanowisk 

na uniwersytetach (Yong, 2012). Jest to skandal zupe nie 

innej miary ni% Stapela (któremu wycofano przesz o 60 

tekstów), jednak kolejny raz wskazuje na to, %e istniej! 

problemy w wykrywaniu oszustwa, które potencjalnie jest 

wykrywalne ju% na poziomie peer-review.

W badaniu ludzkiego zachowania prawdopodobnie nie 

mo%na uzyskiwa& tak „czystych” i teoretycznie jedno-

znacznych wyników, jak w dojrzalszych naukach przyrod-

niczych (cho& i tam nie zawsze wyst$puj!). Badane efekty 

s! z o%one, na ogó  s abe, wchodz! w rozmaite interakcje 

wy%szego stopnia (Meehl, 1978), nie wspominaj!c o niskiej 

precyzji narz$dzi pomiarowych i ca ej gamie potencjal-

nych artefaktów. Mimo to trudno oprze& si$ wra%eniu, 

%e w psychologii w ostatnich kilkunastu latach nasila si$ 

po#cig za „nowatorstwem”. Czo owe czasopisma jeszcze 

do niedawna wykazywa y gotowo#& do publikowania tylko 

„bada' wykraczaj!cych poza wspó czesny stan wiedzy”, 

podobnie instytucje przyznaj!ce granty. Równolegle oszu-

stwo Stapela, Sanny, Smeestersa i przywo ane tutaj analizy 

pokazuj!, %e recenzenci przepuszczaj! regularnie teksty 

z nieprawdopodobnym wzorem danych. Tekstom tym 

nie mo%na jednak odmówi& jednego: s! „nowatorskie”, 

atrakcyjne i zasadniczo przedstawiaj! tylko dowody na 

wsparcie wyj#ciowych hipotez.

Mo%na wyobrazi& sobie zmiany czysto techniczne, polega-

j!ce na tym, %e manuskrypty analizuj! zawodowi statystycy. 

W takim wypadku jednak „wy#cig zbroje'” doprowadzi by 

prawdopodobnie tylko do tego, %e „ owi!cy p” zainwe-

stowaliby w swoj! edukacj$ statystyczno-matematyczn! 

(np. tworzyli dane przy u%yciu generatorów liczb pseu-

dolosowych o zadanych warto#ciach). Zasadnicza zmiana 

musi polega& na przewarto#ciowaniu tego, co jest naprawd$ 

wa%ne w naszej nauce. W moim przekonaniu wa%niejszy 

jest wysi ek badawczy od istotno#ci statystycznej wyników 

(oczywi#cie przy za o%eniu, %e pytanie badawcze jest zna-

cz!ce i metoda sensowna), wa%niejsza jest prawdziwo#& 

od atrakcyjno#ci manuskryptu, wa%niejsze s! niezale%ne 

replikacje ni% rzekome nowatorstwo. Jeste#my dopiero 

na pocz!tku drogi, ale w ci!gu ostatniego roku dokona a 

si$ ma a rewolucja, wiele czasopism, w tym kilka bardzo 

wa%nych, zadeklarowa o daleko id!ce zmiany w polityce 

publikacyjnej. Jest to najlepszy dowód na to, %e dotych-

czasowy model badawczo-publikacyjny by  w du%ej cz$#ci 

wadliwy. Szkoda, %e potrzeba by o Stapela, %eby#my to 

w pe ni sobie u#wiadomili. Z drugiej jednak strony by& 

mo%e bez szoku, jakim by o jego oszustwo, nie uda oby 

si$ zainicjowa& tak szerokich zmian.

Gdy ko'czy em pierwsz! wersj$ tego manuskryptu, 

konkluzja by a negatywna. Sytuacja jednak rozwija si$ 

tak dynamicznie w ostatnich miesi!cach, %e wierz$, i% je#li 

zmiany si$ utrzymaj!, jeste#my na drodze ku lepszej nauce.
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Aftermath of the Stapel case: 

More alarming data, the beggining of change?

"ukasz Budzicz

Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University in Poznan

ABSTRACT

This article adds to the discussion that took place in Psychologia Spo eczna (no. 3/2012) concerning the 

reliability of research findings in social psychology. In recent years a number of new data indicated that 

Stapel’s fraud might not have been an isolated case, but a symptom of a larger crisis. Even if most researchers 

do not fabricate data, subtle falsification involving arbitrary data processing and selective presentation of 

results may be relatively frequent and lead to a distorted picture of reality. Especially telling in this context are 

analyses, that show improbable distributions of p-values (p-curve analysis), distortions in reporting p-values, 

and very low cumulative statistical power of research studies. This article presents the most important voices 

about how to change research and publication practices. Described were examples where such changes have 

already been initiated.
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