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CZY STANDARDOWE BADANIA PSYCHOLOGICZNE
TO MAKSYMALIZACJA WARIANCJI WYJAĝNIONEJ?1

Nie ulega wątpliwoĞci, Īe analizy statystyczne odgrywają w empirycznej
psychologii rolĊ kluczową, zaĞ Jerzy M. BrzeziĔski walnie przyczynił siĊ do rozpowszechnienia siĊ tego stanowiska w polskiej psychologii. OsobiĞcie skłonny
jestem uznaü, Īe umiejĊtnoĞci statystyczne mają w procesie konstrukcji badania
psychologicznego nawet wiĊksze znaczenie, niĪ to wynika z artykułu otwierającego niniejszy numer Roczników Psychologicznych.
W oĞmioetapowym modelu procesu badawczego, przedstawionym w tabeli 1
artykułu prof. BrzeziĔskiego, analiza statystyczna stanowi dopiero siódmy,
przedostatni etap. UwaĪam, Īe w istocie wiedza statystyczna jest jednak niezbĊdna do poprawnej realizacji wszystkich etapów wczeĞniejszych. Na przykład
nie sposób dobrze sformułowaü hipotez badawczych (etap 1) nie wiedząc, w jaki
sposób bĊdziemy analizowaü dane, aby owe hipotezy zweryfikowaü. Z moich
doĞwiadczeĔ wynika, Īe hipotezy są najbardziej precyzyjne, gdy potrafimy sporządziü rysunek z hipotetycznymi wynikami i wskazaü na nim, których róĪnic
oczekujemy (a wiĊc – takĪe jak je policzymy). Jako recenzentowi zdarzyło mi siĊ
czytywaü prace, w których co innego mierzono w grupie eksperymentalnej, zaĞ
co innego – w grupie kontrolnej. Gdyby autorzy zastanowili siĊ nad pytaniem,
jak zamierzają policzyü przewidywane róĪnice miĊdzy grupami, musieliby zauwaĪyü, Īe tego po prostu nie da siĊ zrobiü. Podobnie nie moĪna dobrze zoperacjonalizowaü zmiennych (etap 3) bez jasnej ĞwiadomoĞci, jak one bĊdą analizowane. RównieĪ tutaj zdarzają siĊ badaczom róĪne dziwne przypadki, jak zadawanie pytaĔ o róĪnych systemach odpowiedzi (na jedno pytanie moĪliwe są odPROF. DR HAB. BOGDAN WOJCISZKE, Szkoła WyĪsza Psychologii Społecznej, Wydział
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powiedzi „tak” lub „nie”, na inne pytania moliwych jest siedem odpowiedzi,
za jeszcze inne pytanie ma charakter otwarty). Próby złoenia odpowiedzi na
takie pytania w jeden wska nik musz skoczy si niepowodzeniem – z tego
prostego wzgldu, e s one nieporównywalne, a badacz nie pomylał o analizie
statystycznej w momencie operacjonalizowania zmiennych. Znajomo i wiadomo analizy statystycznej jest równie niezbdna w momencie formułowania
modelu badawczego (etap 4), gdzie rzecz polega nie tylko na wyborze midzy
modelem korelacyjnym i eksperymentalnym, ale te na wyborze konkretnej jego
postaci, co w przypadku modelu eksperymentalnego sprowadza si do decyzji
o schemacie badawczym, czyli liczbie czynników i ich poziomów. Jeeli na etapie planowania badacz nie zastanawia si (lub, co gorsza, nie wie), jak bdzie
analizował swoje wyniki, szansa wadliwego skonstruowania planu badawczego
niepomiernie ronie. I tak dalej. Krótko mówic, wiadomo analizy statystycznej pomaga w unikniciu błdów na kadym etapie procesu badawczego. Nie
jest to przejawem dominacji statystyki nad teori psychologiczn, lecz konsekwencj wikszej dyscypliny umysłowej niezbdnej do analizowania wyników
empirycznych ni do wymylania hipotez i wyjanie psychologicznych. Te
ostatnie prawie zawsze wyraone s jedynie słowami, które s z natury mniej
precyzyjne od liczb.
We wszystkim tym zgadzam si wic z Brzeziskim, a moe nawet jestem
bardziej papieski od papiea, poniewa uwaam, e znajomo analizy statystycznej jest kluczowa ju w momencie formułowania problemu merytorycznego
i planowania bada, a nie dopiero po zebraniu danych. Jednak tekst ten w zamierzeniu ma by polemik, a wic powinien z czym si nie zgadza. Z wikszoci tez Brzeziskiego si zgadzam, dyskusyjna wydaje mi si jedynie jego idea,
e istot badania psychologicznego jest i by powinno maksymalizowanie wariancji wyjanionej badanego zjawiska. Wedle tego postulatu, badacz powinien
„odtworzy z jak najwiksz wiernoci zbiór zmiennych istotnych dla zmiennej
zalenej Y (wanych, a take zakłócajcych)” i uporzdkowa zmienne niezalene od najbardziej do najmniej istotnych, według procentowego ich udziału
w wyjanianiu całkowitej zmiennoci badanej zmiennej zalenej Y. Czyli powinien uporzdkowa domniemane przyczyny badanego zjawiska od najsilniejszych do najsłabszych – wszystko to w obrbie jednego badania. Wydaje mi si,
e idea maksymalizacji wariancji wyjanionej do pewnego stopnia opisuje ogólny sens działania empiryków zajmujcych si jak dziedzin bada, tak jak
inteligencja, osignicia szkolne czy agresja. Natomiast jako postulat adresowany do pojedynczego badania prowadzonego w tych (i innych) dziedzinach idea ta
jest praktycznie niemoliwa do realizacji. Co wicej, konsekwentna realizacja
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postulatu maksymalizacji wariancji wyjanionej mogłaby doprowadzi do marnotrawienia wysiłku badaczy i uniemoliwi odkrywanie nowej wiedzy.
Na przykład dziesitki lat bada nad wyznacznikami agresji przynosz
uogólnienie, e agresja w najwikszym stopniu zaley od prowokacji i pobudzenia emocjonalnego (i rónych wpływajcych na pobudzenie czynników, jak temperatura czy ból), w słabszym stopniu zaley ona od norm społecznych (na przykład tego, co robi inni – w rzeczywistoci lub na ekranie) i cech osobowoci
(jak skłonno do gniewu, emocjonalno negatywna, empatyczno), a w jeszcze słabszym stopniu – od pojawiania si bod ców z agresj skojarzonych, czyli
sygnałów wywoławczych agresji. Wiadomo, e o nateniu agresji decyduje
kilka silnych i kilkanacie słabszych czynników i wydaje si oczywiste, e
w adnym pojedynczym badaniu ani nie mona, ani nie naley uwzgldnia ich
wszystkich. Podobnie jest z pomaganiem, współprac, łamaniem norm moralnych i dowolnym innym zachowaniem. Kade z tych zachowa jest uwarunkowane wieloczynnikowo, za postulat maksymalizacji wariancji wyjanionej
oznaczałby, e chcc udowodni rol jakiego nowego wyznacznika agresji,
badacz musiałby wprowadzi do schematu swojego badania wszystkie znane ju
jej wyznaczniki, czyli powtórzy wiele zastanych ju bada. Na przykład sprawdzajc hipotez, e agresja ronie pod wpływem nakazu obdarzonego bosk
sankcj, powinnimy wprowadzi do planowanego badania wszystkie znane
wyznaczniki agresji (prowokacj, pobudzenie emocjonalne, zachowanie innych
itp.), a wreszcie na koniec nowy czynnik w postaci nakazu agresji albo wspartego boskim nakazem, albo nie. W rzeczywistoci badacze, którzy sprawdzali t
hipotez (Bushman i in., 2007), manipulowali tylko prowokacj (wzbudzan
u wszystkich badanych, aby zapewni jaki minimalny poziom agresji) i boskoci nakazu (wszyscy badani czytali nawoływanie do agresji, a połowie z nich
było ono przedstawiane jako nakaz pochodzcy od Boga). Okazało si, e boski
nakaz prowadził do silniejszej agresji ni nakaz nie pochodzcy od Boga, za
inne badania dotyczce prospołecznoci pokazały, e boskie nakazy s skuteczniejsze take jeli chodzi o pomaganie innym (Shariff, Norenzayan, 2007).
Oba te badania zostały opublikowane w cenionym pimie i ciesz si popularnoci, czego wiadectwem jest dua czsto ich cytowania (badanie nad
agresj cytowano dziesitki, za nad prospołecznoci – setki razy). Podobnych
przykładów mona przytoczy tysice – wszystkie one wskazuj, e typowe badanie psychologiczne nie polega na maksymalizacji wariancji wyjanionej. Na
czym zatem polega? Polega na wykazywaniu, e jaki nowy, postulowany przez
badacza czynnik wyjania istotn cz wariancji badanej zmiennej (poszukiwanie nowych zalenoci), a czasami jest to wariancja przypisywana w przeszłoci
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jakiemuĞ innemu czynnikowi (poszukiwanie nowych wyjaĞnieĔ dla starych zaleĪnoĞci). Maksymalizacja wariancji wyjaĞnionej nie jest potrzebna do Īadnego
z tych dwóch najwaĪniejszych celów badania naukowego.
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