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1. WstÚp
Od lat spÚdzamy wiele godzin tygodniowo, analizujÈc dane zbbadañ, nadzorujÈc analizy wykonywane przez studentów,
doktorantów, czy piszÈc recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych ibartykuïów naukowych zb psychologii, socjologii ib zarzÈdzania. KiedyĂ analizy statystyczne wykonywali
specjaliĂci; rozwój pakietów statystycznych
ib ïatwoĂÊ ich obsïugi powoduje, ĝe teraz
nawet skomplikowane analizy moĝna wyklikaÊ wbciÈgu paru minut. atwoĂÊ wykonywania zaawansowanych analiz nie idzie
jednak wbparze zbodpowiednim poziomem
refleksji. Dlatego postanowiliĂmy zwróciÊ
uwagÚ na cztery czÚsto pojawiajÈce siÚ sïaboĂci analiz, które spotykamy wbrecenzowanych przez nas pracach.

2. Typ badañ: za maïo
eksperymentowania
W naukach obzarzÈdzaniu najczÚstszym
typem badañ iloĂciowych sÈ badania korelacyjne. Przykïadowo, jeĂli chcemy zbadaÊ
zwiÈzek satysfakcji pracowników (Y –
zmienna zaleĝna/objaĂniana) zb czÚstoĂciÈ
uzyskiwania przez nich pochwaï od bezpoĂredniego przeïoĝonego (X – zmienna
niezaleĝna/objaĂniajÈca), to wb badaniach
korelacyjnych mierzymy zarówno X
(pochwaïy), jak ib Y (satysfakcja). Badacz
jednak nie ma wpïywu na wystÈpienie
zmiennej niezaleĝnej (pochwaïa), co oznacza, ĝe nie jest wbstanie wykluczyÊ wpïywu
„trzecich” zmiennych (np. kto pochwaliï,
kiedy, za co, wbjakich warunkach). Z tego
wzglÚdu immanentnÈ cechÈ badañ korelacyjnych jest ich niska trafnoĂÊ wewnÚtrzna.
Wbbadaniach eksperymentalnych manipulujemy pochwaïÈ (wprowadzamy jÈ wb ĂciĂle okreĂlonych warunkach, wb odmienny
sposób wb róĝnych grupach) – dlatego
trafnoĂÊ wewnÚtrzna badania moĝe byÊ
bardzo wysoka. W jÚzyku potocznym pojÚcie manipulacji ma negatywnÈ konotacjÚ,
poniewaĝ wiÈĝe siÚ zb ukrytym sposobem
wywierania na nas wpïywu – wbrew naszej
woli i/lub interesowi. W metodologii moĝliwoĂÊ manipulowania wartoĂciami zmiennej
niezaleĝnej jest bardzo pozytywnÈ cechÈ
badania. JeĂli potrafimy manipulowaÊ danÈ
zmiennÈ, nie musimy czekaÊ, aĝ dana wartoĂÊ zmiennej wystÈpi wbsposób naturalny,
ale wprowadzamy jÈ sami ib sprawdzamy,
jakie sÈ tego skutki. W badaniach mani-
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pulujemy zmiennymi, ab nie luděmi, choÊ
efekty tego zbdefinicji powinny wpïywaÊ na
zachowanie osób uczestniczÈcych wb badaniach. Reakcja na pochwaïÚ moĝe zaleĝeÊ
od wielu zmiennych – samooceny, poziomu
aspiracji, neurotyzmu, doĂwiadczeñ przeszïoĂci itd. Ludzie róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ
na wielu wymiarach mogÈcych mieÊ wpïyw
na naszÈ zmiennÈ zaleĝnÈ (satysfakcja),
niezaleĝnie od wartoĂci zmiennej niezaleĝnej (pochwaïa), ale jeĂli losowo podzielimy
badanÈ próbÚ na 2 grupy, to Ăredni poziom
samooceny, neurotyzmu itd. bÚdzie wbobu
grupach taki sam. Losowy przydziaï do
grup eksperymentalnych to metoda tworzenia „zbiorowych klonów”, która chroni nas
przed zakïócajÈcym wyniki wpïywem innych
zmiennych. Losowy przydziaï do grup eksperymentalnych moĝna wyobraziÊ sobie
jako wielki „wyrównywacz”, dziÚki któremu
wiemy, ĝe wartoĂci zmiennej niezaleĝnej sÈ
jedynÈ nielosowÈ róĝnicÈ odpowiedzialnÈ
za zróĝnicowanie zmiennej zaleĝnej (kanon
jedynej róĝnicy Milla). Eksperyment róĝni
siÚ od innych typów naukowych dociekañ
tym, ĝe zamiast czekaÊ na zaistnienie interesujÈcych nas wydarzeñ naturalnych, eksperymentator kreuje warunki potrzebne
do obserwacji (Aronson ibWieczorkowska,
2001).
Przyrost naszej wiedzy budujÈ przede
wszystkim wyniki badañ eksperymentalnych, ab nie korelacyjnych. CiÈgle jednak
ten fakt nie moĝe siÚ przebiÊ wb naukach
ob zarzÈdzaniu, choÊ rozwój ekonomii
behawioralnej ib Nagroda Nobla wb ekonomii wb 2002 roku dla Vernona Smitha za
ustanowienie eksperymentów laboratoryjnych narzÚdziem empirycznej analizy
oraz Daniela Kahnemana za zastosowanie
narzÚdzi psychologicznych wb badaniach
ekonomicznych, ze szczególnym uwzglÚdnieniem teorii perspektywy, juĝ dawno
powinny zmieniÊ nastawienie badaczy.
Krytycy badañ eksperymentalnych mówiÈ,
ĝe gromadzimy wiedzÚ ob studentach, bo
to oni najczÚĂciej biorÈ udziaï wb naszych
badaniach. O ile badanie ankietowe moĝna
przeprowadziÊ na wielu tysiÈcach osób,
eksperymenty prowadzi siÚ na maïych grupach, bo ich przygotowanie wymaga wielu
godzin pracy ib wiÚkszej inwestycji czasowej ze strony badanych. Pojawia siÚ wiÚc
pytanie, na ile moĝna uogólniÊ wyniki
uzyskane np. wb badaniu 30 studentów –
innymi sïowy, jaka jest trafnoĂÊ zewnÚtrzna
takiego badania. Przecieĝ nie interesujÈ nas
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jedynie reakcje uczestników, chcemy orzekaÊ ob populacji, zb której ta próba zostaïa
wybrana. JeĂli interesujÈ nas preferencje
wyborcze Polaków, to wylosowana do badañ
próba powinna byÊ reprezentatywna dla
dorosïych Polaków. Próby reprezentatywne
sÈ niesïychanie waĝne, jeĝeli naszym celem
jest poznanie rozkïadu zmiennej wb populacji. Jednak ze wzglÚdu na duĝÈ liczbÚ
zmiennych zakïócajÈcych, czÚsto ob bardzo
skoĂnych rozkïadach (np. wyksztaïcenie),
sÈ one duĝo mniej przydatne, gdy chcemy
testowaÊ zaleĝnoĂci miÚdzy zmiennymi.
Skuteczna statystyczna kontrola waĝnych
zmiennych (choÊ nieistotnych ze wzglÚdu
na cel badania) jest bardzo trudna do
osiÈgniÚcia – dlatego zamiana zmiennych
towarzyszÈcych (zakïócajÈcych) wb staïe
daje duĝo lepsze efekty. Podstawowym
celem badañ eksperymentalnych nie jest
okreĂlenie rozkïadu zmiennej zaleĝnej,
np. poziomu satysfakcji, ale stwierdzenie
czy róĝnica wb poziomie satysfakcji miÚdzy badanymi grupami jest istotna statystycznie. Do tego nie potrzebujemy próby
reprezentatywnej. Od badania prób reprezentatywnych duĝo lepszÈ strategiÈ maksymalizacji trafnoĂci zewnÚtrznej jest replikowanie badañ na próbach homogenicznych
– osobno badamy rolników, osobno pracowników naukowych, osobno studentów
itd. Wyniki badañ trzydziestu osób losowo
podzielonych na warunki eksperymentalne
majÈ wiÚkszÈ wartoĂÊ poznawczÈ niĝ trzech
tysiÚcy uczestniczÈcych wbbadaniach korelacyjnych. Randomizacja drugiego stopnia
(losowy przydziaï do grup eksperymentalnych) zapewnia nam wysokÈ trafnoĂÊ
wewnÚtrznÈ, jakiej nigdy nie osiÈgniemy
wb badaniach korelacyjnych. Problemem
jest to, ĝe ludzie niechÚtnie biorÈ udziaï
wbbadaniach eksperymentalnych, co powaĝnie utrudnia rozwój nauk spoïecznych.
Nadal moĝna teĝ usïyszeÊ, ĝe eksperymenty laboratoryjne sÈ nierealistycznymi
ib„wymyĂlonymi” imitacjami ludzkich interakcji, nieodzwierciedlajÈcymi wb ogóle
„rzeczywistego Ăwiata”. TwierdzÈcy tak
zapominajÈ, ĝe eksperyment moĝe byÊ
realistyczny wb dwojaki sposób (Aronson
ibWieczorkowska, 2001). O realizmie sytuacyjnym mówimy, jeĂli sytuacja wb laboratorium jest podobna do zdarzeñ, które
czÚsto spotykajÈ ludzi wbĂwiecie zewnÚtrznym. Jednak obwiele waĝniejsze jest to, czy
stworzona przez badacza sytuacja angaĝuje badanego, skïania go do traktowania
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powaĝnie tego, co siÚ dzieje. TÚ wïasnoĂÊ
sytuacji okreĂla siÚ jako realizm psychologiczny. Dobre sytuacje eksperymentalne,
gdy np. uczestnicy grajÈ wbangaĝujÈcÈ grÚ,
powodujÈ, ĝe po pewnym czasie sytuacja
staje siÚ bardzo realna. OsiÈgniÚte wyniki,
pochwaïy, które uzyskujÈ, majÈ realnÈ wartoĂÊ. Badani sÈ ob wiele bardziej zaangaĝowani niĝ przy wypeïnianiu ankiet. NiechÚÊ wobec eksperymentów budzi fakt, ĝe
czÚsto jego prawdziwy cel musi pozostaÊ
ukryty na czas trwania badania. Gdyby
badani wiedzÈcy, ĝe interesuje nas np. ich
ulegïoĂÊ wobec autorytetu, byli poproszeni
ob opisanie, jak zachowaliby siÚ pod naciskiem autorytetu, dowiedzielibyĂmy siÚ,
jacy chcieliby byÊ, abnie jacy byliby faktycznie. W jednym zb badañ (Zimbardo ib Gerrig, 2012) przeprowadzonych wbwarunkach
naturalnych pielÚgniarki otrzymywaïy od
nieznanego im lekarza, prowadzÈcego
pacjenta przebywajÈcego wbszpitalu na ich
oddziale, telefoniczne polecenie: „PrzyjadÚ za godzinÚ, ale proszÚ juĝ teraz podaÊ
pacjentowi 20b mg estrogenu”. Na opakowaniu zawarta byïa informacja, ĝe maksymalna dawka wynosi 10 mg, typowa zaĂ
5b mg. Polecenie dotyczyïo wiÚc dwukrotnego przekroczenia maksymalnej dawki.
Gdy poproszono grupÚ pielÚgniarek obprzewidywanie, jak zachowaïyby siÚ wb takiej
sytuacji, mniej niĝ 20% stwierdziïo, ĝe pewnie wykonaïyby takie polecenie. W sytuacji
szpitalnej aĝ 21 zb22 pielÚgniarek, które nie
wiedziaïy, ĝe uczestniczÈ wbbadaniu, podaïo
lek. Nie doceniamy wpïywu, jaki ma na nas
sytuacja, wiÚc nasze wyobraĝenia na temat
naszych zachowañ nie majÈ duĝej wartoĂci
badawczej.

3. SïaboĂÊ modeli teoretycznych
SïaboĂciÈ nauk spoïecznych jest brak
systematyzacji pojÚÊ. Nawet publikujÈc
wbfachowych czasopismach, unikamy czÚsto
uĝywania „ĝargonu” naukowego, co byïo
przez lata wzmacniane obowiÈzkiem publikacji prac habilitacyjnych wbformie ksiÈĝki
dostÚpnej dla szerszej klasy czytelników.
PrawdÈ jest, ĝe posïugujemy siÚ pojÚciami
naturalnymi, wiÚc ich definiowanie wbsposób klasyczny nie jest moĝliwe ibna szczÚĂcie
prace przeglÈdowe róĝnych definicji zniknÚïy zb pola naszych zainteresowañ, choÊ
moĝna spotkaÊ przeglÈdy zawierajÈce kilkadziesiÈt definicji danego pojÚcia, np.bzaufania (Grudzewski ibHejduk, 2004).
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Porównania wniosków muszÈ byÊ jednak
prowadzone na poziomie operacjonalizacji, których niestety wystandaryzowaÊ siÚ
nie da. Manipulacja zagroĝeniem musi byÊ
inna, gdy jest stosowana wb grupie studentów, niĝ wbgrupie pracowników firmy. Takĝe
rozkïady wyników uzyskiwane za pomocÈ
standardowych technik pomiaru zaleĝÈ od
próby. Przykïadem moĝe byÊ pozycja zbkwestionariusza przedziaïowoĂci „Jestem nonszalancki wbtraktowaniu szczegóïów”, która
zmieniïa diametralnie swojÈ korelacjÚ ze
skalÈ wbgrupie pracowników Wydziaïu Farmacji. Nonszalancja wb traktowaniu szczegóïów dla farmaceuty ma zupeïnie inne
znaczenie niĝ dla studenta.
TworzÈc modele teoretyczne, ciÈgle zapominamy, ĝe nauki spoïeczne sÈ
wysokokontekstowe. ZaleĝnoĂci uzyskiwane wb modelu ceteris paribus sÈ bardzo
podatne na efekt „trzeciej zmiennej”. Dlatego powinniĂmy zdecydowanie zmniejszyÊ
poziom ogólnoĂci naszych teorii. ZazdroĂcimy fizykom ib chcielibyĂmy opracowaÊ
tak proste reguïy jak trzy zasady dynamiki
Newtona, ignorujÈc wb ten sposób fakt, ĝe
nasz umysï rozwija siÚ wb odpowiedzi na
pojawiajÈce siÚ wbotoczeniu wyzwania – jest
wiÚc raczej zbiorem moduïów wyuczonych
reakcji na róĝne klasy(!) boděców. Powaĝnym problemem jest teĝ rozziew miÚdzy
badaniami naukowymi stosujÈcymi gïównie podejĂcie nomotetyczne ib praktykÈ,
która wymaga wiedzy idiograficznej. Duĝe
przyrosty naszej wiedzy nie majÈ jak dotÈd
przeïoĝenia na zwiÚkszenie skutecznoĂci
oddziaïywañ praktycznych. Duĝo wiÚcej
wiemy, ale nadal niewiele wiÚcej potrafimy.
I tu znów czekamy na rozwój technologii,
która umoĝliwi wielokrotny pomiar tej
samej osoby (iloĂciowe porównawcze studia przypadków – Siarkiewicz, 2007) bez
wywoïywania jej irytacji.
W sporze jednoteoretycznych zbeklektykami uwaĝamy, ĝe najwaĝniejsze jest otrzymanie interesujÈcych poznawczo wyników,
wiÚc nie mamy nic przeciwko ïÈczeniu
róĝnych szkóï teoretycznych. CzterdzieĂci
lat temu mówienie obprocesach nieĂwiadomych byïo totalnie odrzucane przez naukÚ
zdominowanÈ przez podejĂcie poznawcze,
dziĂ nikt nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe przetwarzanie informacji odbywa siÚ wbprzewaĝajÈcej
czÚĂci poza ĂwiadomoĂciÈ.
Za duĝo mamy wb naukach spoïecznych twórczoĂci (ciÈgïego wprowadzania
nowych pojÚÊ), za maïo rzemiosïa. Nie jest
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tajemnicÈ, ĝe najïatwiej osiÈgnÈÊ „sukces”,
wprowadzajÈc nowe pojÚcie ib publikujÈc
narzÚdzie pomiaru. Jeĝeli mamy szczÚĂcie,
wiele osób zacznie korelowaÊ nowe narzÚdzie zbistniejÈcymi, aĝ fala zainteresowania
opadnie, bo wynik tych usiïowañ moĝna
ïatwo przewidzieÊ. Na wykïadach zb metodologii powtarzam do znudzenia: replikowaÊ, replikowaÊ ibjeszcze raz replikowaÊ, bo
prawie ĝadna udana replikacja wbnaukach
spoïecznych nie jest banalna (Aronson
ibWieczorkowska, 2001). Studenci najpierw
powinni nauczyÊ siÚ uzyskiwaÊ przewidywalne na podstawie innych badañ wyniki,
ab dopiero potem samodzielnie wychodziÊ
dalej. W ostatnich latach mamy do czynienia zb kryzysem replikowalnoĂci (a crisis in
science in general with the question of replicability). Pokazuje on, zb jak wielozmiennowÈ mamy do czynienia materiÈ (por. np.
Van Bavel i in., 2016). Takie replikacyjne
poraĝki powinny byÊ impulsem do poszukiwania warunków brzegowych dla opisanych
wczeĂniej zaleĝnoĂci. Informacje na temat:
„Kiedy to nie dziaïa” mogÈ budowaÊ naszÈ
wiedzÚ.

4. SïaboĂÊ pomiaru
Nie moĝemy zapominaÊ, ĝe obiekt
naszych badañ jest duĝo bardziej skomplikowany ib reaktywny niĝ np. wb naukach
biologicznych czy fizycznych, na których
wzorujemy naszÈ metodologiÚ. Taleb
(2012) porównuje nauki spoïeczne, usiïujÈce stosowaÊ metodologiÚ wykorzystywanÈ przez fizyków do krów, które usiïujÈ
lataÊ. Aby zilustrowaÊ to studentom, na
wykïadzie zb medycyny psychosomatycznej
przeprowadziïam (GW) „trening relaksacyjny”. Prawie 300 osób siedzÈcych na
sali proszono obpodÈĝanie za instrukcjami
podawanymi wb tle relaksujÈcej muzyki.
Nie tylko obserwowaïam reakcjÚ, ale takĝe
poprosiïam ich ob ocenÚ swojego stanu za
pomocÈ wyboru jednej zb 6 odpowiedzi.
Oprócz opcji oznaczajÈcych caïkowity lub
czÚĂciowy sukces wb wykonaniu tego zadania – zgodnie zbmoim oczekiwaniami – 8%
wybraïo odpowiedě „nie miaïem ochoty siÚ
relaksowaÊ, wiÚc nie próbowaïem”, ab 9%
wykazaïo efekt kontrastu stwierdzajÈc:
„próba relaksacji wywoïaïa mojÈ irytacjÚ”.
Wariancja odpowiedzi umysïu jest duĝo
wiÚksza niĝ wariancja biologicznej odpowiedzi organizmu (podanie leków usypiajÈcych nie wywoïaïoby efektu kontrastu).
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Oznacza to, ĝe modele nieuwzglÚdniajÈce
róĝnic indywidualnych ibkontekstu sytuacyjnego nie mogÈ wyjaĂniaÊ wiele wariancji
analizowanych zmiennych. KoncentrujÈc
siÚ wb naszych analizach statystycznych na
miarach tendencji centralnej, nie dostrzegamy czÚsto efektów kontrastu.
Nasze osoby badane sÈ zdolne nie tylko
do odmowy uczestniczenia wbbadaniu, ale –
co zdarza siÚ czÚsto – mogÈ staraÊ siÚ wpïynÈÊ na wyniki pomiaru. W przeciwieñstwie
do obiektów badañ fizyków czy chemików
sÈ teĝ obdarzone, niestety, pamiÚciÈ.
Zadawanie tego samego pytania wielokrotnie jest ěródïem problemów interpretacyjnych, poniewaĝ kolejne pomiary nie
sÈ od siebie niezaleĝne. Z tego powodu
przewaĝajÈca wiÚkszoĂÊ badañ eksperymentalnych ib korelacyjnych koncentruje
siÚ na pojedynczym punkcie czasowym.
Uniemoĝliwia to uchwycenie dynamiki
zjawisk. Nawet jeĂli wykaĝemy pozytywny
wpïyw wypicia filiĝanki kawy na wynik
testu, nie bÚdziemy wiedzieÊ, co zdarzy siÚ
kilka godzin póěniej, kiedy osoby badane
opuszczÈ juĝ laboratorium. Jeĝeli nawet
warunki Ărodowiskowe pozostanÈ bez
zmian, samo powtórzenie dziaïania boděca
moĝe zmieniÊ reakcjÚ badanego. Zmiany
tego typu sÈ opisywane wbkontekĂcie trzech
efektów: ekspozycji, habituacji ib przesytu.
Efekt ekspozycji polega na tym, ĝe obiekty
poczÈtkowo neutralne sÈ lepiej oceniane
po wiÚkszej liczbie ekspozycji. StÈd bierze
siÚ dÈĝenie polityków do czÚstego wystÚpowania wb mediach. ZapominajÈ jednak
przy tym, ĝe jeĝeli poczÈtkowa reakcja byïa
negatywna, kolejne ekspozycje jedynie
wzmocniÈ siïÚ negatywnej reakcji. Jeĝeli
zapytamy drugi czy trzeci raz, co respondent
sÈdzi obtatuaĝach, ryzykujemy, iĝ nawet jeĂli
poczÈtkowa ocena byïa neutralna, moĝemy
otrzymywaÊ coraz bardziej pozytywne
oceny przy kolejnych pomiarach. Jeĝeli eksperymentalnie zbadamy wpïyw pochwaï od
przeïoĝonych na motywacjÚ do pracy, nie
uda nam siÚ uchwyciÊ wpïywu drugiej, trzeciej czy piÚtnastej pochwaïy. Psychologia
pokazuje, ĝe kaĝda nastÚpna pochwaïa ma
niĝszÈ wartoĂÊ nagradzajÈcÈ – przy zachowaniu innych staïych warunków. Emocje
pozytywne zwykle blednÈ przy czÚstym
kontakcie zbobiektem, który je wywoïuje –
szybko przyzwyczajamy siÚ do dobrego. To
zjawisko nazywane jest habituacjÈ hedonistycznÈ. Nawet najcenniejsza pochwaïa
traci swojÈ wartoĂÊ, kiedy sïyszymy jÈ zbyt
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czÚsto. W pewnym momencie nastÚpuje
nasycenie, ab nastÚpnie przesyt. To, co na
poczÈtku nas fascynowaïo, zaczyna irytowaÊ. Chociaĝ wiadomo, ĝe wiele interesujÈcych zjawisk, jak motywacja czy szczÚĂcie,
ma dynamikÚ podobnÈ do fal, nie jesteĂmy wb stanie mierzyÊ tej dynamiki, ob ile
nie potrafimy utrzymywaÊ naszych badanych wb nieĂwiadomoĂci procesu pomiaru.
Na szczÚĂcie, rozwój technologii przynosi
powoli zmiany wbtym obszarze ibumoĝliwia
nowe sposoby pomiaru.
W naukach fizycznych czy ekonomicznych przedmiotem pomiaru sÈ byty realne
(rzeczywiste wielkoĂci, np. dïugoĂÊ poïoĝonych linii Ăwiatïowodu). Jest ustalony
wzorzec, np. metra, ib moĝemy obliczyÊ,
jak dobrze nasz pomiar odpowiada wzorcowi. W naukach spoïecznych przedmiotem pomiaru sÈ byty wirtualne (konstrukty
teoretyczne, np. reprezentacje poznawcze,
postawy, cechy, stany afektywne). Istnieje
podstawowa róĝnica miÚdzy pomiarem
wielkoĂci fizycznych abpomiarem konstruktów teoretycznych. Modele pomiarowe
wypracowane wb naukach fizycznych nie
przystajÈ wb peïni do pomiaru wb naukach
spoïecznych. Nie mamy wzorca postawy,
inteligencji…, zbktórym moglibyĂmy wyniki
naszego pomiaru porównaÊ. Ekonomista jest zainteresowany iloĂciÈ pieniÚdzy
dostÚpnych na rynku – wiÚc bÚdzie staraï
siÚ mierzyÊ obiektywnÈ wielkoĂÊ zarobków.
Wbbadaniach spoïecznych, nawet jeĂli prosimy obpodanie wielkoĂci zarobków wbzïotych, to tak naprawdÚ interesujemy siÚ
reprezentacjÈ poznawczÈ zarobków wbumyĂle respondenta. Dlatego nie traktujemy tak
powaĝnie, jak wbnaukach fizycznych, oryginalnej jednostki pomiaru, dokonujÈc czÚsto
przeksztaïceñ powodujÈcych jej zmianÚ, np.
logarytmizowanie zarobków na skali ilorazowej dla zmniejszenia skoĂnoĂci rozkïadu.
RygoryĂci metodologiczni twierdzÈ teĝ, ĝe
skale szacunkowe (ang. rating scales), np.
wbpytaniu obpoczucie szczÚĂcia, nie sÈ skalami iloĂciowymi, poniewaĝ nie majÈ staïej
jednostki pomiaru: np. odlegïoĂÊ odpowiedzi 3 = raczej szczÚĂliwy od 4 = szczÚĂliwy
ib od 2 = raczej nieszczÚĂliwy nie jest taka
sama, choÊ wynosi 1 punkt na skali. Ci sami
badacze zapominajÈ jednak obwymaganiach
staïoĂci jednostki pomiaru, liczÈc ĂredniÈ
zbocen szkolnych. Nie ma ĝadnego dowodu
na to, ĝe róĝnice miÚdzy ocenÈ dobrÈ
ib bardzo dobrÈ oraz dostatecznÈ sÈ takie
same. Niedoskonaïe narzÚdzia, jakimi sÈ
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skale szacunkowe, sprawiajÈ nam kïopot,
ale sÈ lepsze niĝ brak narzÚdzi, tak jak
kiepska maszyna do szycia jest lepsza niĝ
szycie garnituru rÚcznie (Gilbert, 2007).
JeĂli zdajemy sobie sprawÚ zb niedoskonaïoĂci naszego pomiaru, to moĝemy dokonywaÊ odpowiednich korekt. Wyniki analiz
mogÈ byÊ znieksztaïcone, jeĂli zb powodu
braku speïnienia zaïoĝeñ nie moĝemy byÊ
pewni, ĝe wyliczona przez nas statystyka
ma wymagany rozkïad. Waĝniejsze jest, aby
we wszystkich porównywanych badaniach
znieksztaïcenie zwiÈzane np. zbtypem skali
byïo takie samo. JeĂli wszyscy stosujÈ testy
parametryczne, to uĝycie przez nas testu
nieparametrycznego – choÊ zgodne zbzasadami – uniemoĝliwi porównanie wyników
uzyskiwanych wb róĝnych laboratoriach.
Abjuĝ kuriozalne wydaje nam siÚ uĝywanie
nieparametrycznych testów istotnoĂci róĝnicy Ărednich, wbsytuacji, gdy te same dane
chwilÚ póěniej wykorzystujemy do modelowania strukturalnego.
Dobrze znane powiedzenie Gordona
Allporta: „Jeĝeli chcemy wiedzieÊ, jak
ludzie siÚ czujÈ – dlaczego ich ob to nie
zapytamy?” zapoczÈtkowaïo wysyp samoopisowych technik pomiaru najróĝniejszych
cech. TworzÈc róĝne narzÚdzia bazujÈce
na samoopisie, zapominamy, ĝe wb seriach
badañ pokazano (por. przykïady wb Aronson ibWieczorkowska, 2001), ĝe czÚsto jesteĂmy nieĂwiadomi wpïywów, jakim podlegamy, co jednak nie powstrzymuje nas od
przekonania, ĝe potrafimy trafnie wskazaÊ
przyczyny naszych myĂli, uczuÊ ibzachowañ.
Samoopisy odwoïujÈ siÚ do wiedzy ob Ja.
Dla niektórych osób odpowiedzi na pytania
kwestionariuszy sÈ wynikiem przemyĂleñ,
inni nigdy na ten temat nie myĂleli, wiÚc ich
odpowiedzi powstajÈ online. Jeden zbmoich
znajomych ma wpisany wb dowodzie kolor
oczu: piwny. Gdy wyraziïam (GW) zdziwienie (ma oczy szaro-niebieskie) odpowiedziaï – „kazali wpisaÊ, spojrzaïem do
lustra ibpomyĂlaïem, ĝe sÈ piwne”. Róĝnimy
siÚ zarówno zdolnoĂciÈ, jak ib skïonnoĂciÈ
(chÚciÈ wykorzystania tej zdolnoĂci) do
autorefleksji (uczynienia siebie obiektem
poznania) ib te róĝnice wpïywajÈ na trafnoĂÊ pomiaru. Moĝemy przeĝyÊ caïe ĝycie
bez wglÈdu wb mechanizmy leĝÈce u podstaw naszych zachowañ. PrzyglÈdanie siÚ
sobie zb punktu widzenia niezaangaĝowanego obserwatora dla wielu zb nas wydaje
siÚ, niestety, zadaniem sztucznym ib zupeïnie niepotrzebnym. W efekcie nie jeste-
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Ămy Ăwiadomi mechanizmów obronnych,
jakie znieksztaïcajÈ nasz obraz Ja. Innych
spostrzegamy duĝo trafniej (por. Wieczorkowska-Wierzbiñska, 2011). Poĝytek
zbanalizy samoopisów zaleĝy od wielu czynników. Odpowiedzi mogÈ byÊ relatywnie
bardziej wiarygodne, jeĂli pytania odwoïujÈ
siÚ do postaw jawnych2, ab diagnozowana
osoba nie jest zainteresowana robieniem
dobrego wraĝenia, jest zmotywowana do
uzyskania wglÈdu wb swoje predyspozycje
ibma skïonnoĂÊ do samoobserwacji ibautorefleksji. Osoby poddajÈce siÚ diagnozie
– dokonujÈc czÚsto kreacji swojego wizerunku – prezentujÈ siÚ wb taki sposób, aby
chroniÊ samoocenÚ ib speïniÊ spostrzegane
oczekiwania pracodawcy. Jeden zb moich
znajomych aplikujÈcych ob stanowisko
dyrektora chwaliï siÚ tym, jak dobre uzyskaï wyniki wbzakresie odpornoĂci na stres
(konkurs wygraï, wiÚc uzyskaï swobodny
dostÚp do materiaïów rekrutacyjnych).
Obydwoje wiedzieliĂmy, ĝe ze stresem radzi
sobie kiepsko, ale jako inteligentny czïowiek wiedziaï, jak odpowiadaÊ na pytania
kwestionariusza.
Odpowiedě na pojedyncze pytanie ma
duĝy bïÈd pomiaru – dlatego wbfizyce, chemii czy biologii dokonuje siÚ wielu powtórzeñ pomiaru. Niestety, jest to zabieg
moĝliwy wb badaniu bytów nieoĝywionych
– abdokïadniej – dowolnych pozbawionych
pamiÚci ibwolnej woli. Ludzie pamiÚtajÈ, ĝe
przed chwilÈ byli ob coĂ pytani ib powtarzanie pytañ wywoïa ich irytacjÚ. Od ankietera zadajÈcego pytania oczekujemy przestrzegania opisanych przez Paula Grice’a
(1977) zasad komunikacji kooperatywnej.
Dlatego zamiast zadawaÊ wielokrotnie to
samo pytanie, pytamy ob róĝne powiÈzane
kwestie. Nawet przy wypeïnianiu dokumentów czy podañ wburzÚdach pada czÚsto
pytanie obwiek lub datÚ urodzenia, abzaraz
potem ob numer PESEL – który przecieĝ
zawiera juĝ te dane. Przy tworzeniu wskaěnika syntetycznego, np. poprzez sumowanie
lub uĂrednianie odpowiedzi na kilka–kilkanaĂcie pytañ dotyczÈcych pewnego zjawiska
lub cechy, najczÚĂciej dokonujemy dodatkowo weryfikacji jakoĂci takiego wskaěnika,
poprzez policzenie alfy Cronbacha. Jest to
najpopularniejsza miara rzetelnoĂci (jednorodnoĂci) wskaěnika syntetycznego, która
pozwala na okreĂlenie spójnoĂci pozycji
wchodzÈcych wbjego skïad.
Przykïadem moĝe byÊ bardzo popularny kwestionariusz oparty na PiÚcio-
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czynnikowym Modelu OsobowoĂci (Costa
ibMcCrae, za: Siuta, 2006), który powstaï na
bazie badañ leksykalnych. Skrócona wersja
NEO_FFI (NEO-Five Factor Inventory)
skïada siÚ zb60 pytañ3, pozwalajÈcych opisaÊ
respondenta na 5 wymiarach: neurotycznoĂci, ekstrawersji, otwartoĂci na doĂwiadczenie, ugodowoĂci ibsumiennoĂci, dla których
alfa Cronbacha dla ponad 1000-osobowej
grupy studentów wyniosïa odpowiednio
0,842; 0,704; 0,69; 0,807; 0,712. ¿adna
zb tych 12-itemowych skal nie jest jednoczynnikowa. Ekstrawersja, otwartoĂÊ na
doĂwiadczenie wykazujÈ aĝ 4 czynniki. Nie
dziwi to, gdy przyjrzymy siÚ treĂci pytañ.
Przykïadowo, aby uzyskaÊ maksymalny
wynik, np. wb skali otwartoĂci na doĂwiadczenie, trzeba siÚ zgodziÊ zb5 itemami ibnie
zgodziÊ zbpozostaïymi.
Tabela 1. Pytania zbkwestionariusza NEO_FFI

Pytania wbskali otwartoĂci na
doĂwiadczenie NEO_FFI
1. Rzadko dostrzegam nastroje lub uczucia
pïynÈce zbotoczenia
2. Uwaĝam, ĝe pozwalanie uczniom na sïuchanie kontrowersyjnych poglÈdów moĝe
im zamieszaÊ wb gïowach ib wprowadziÊ
wbbïÈd
3. SÈdzÚ, ĝe powinniĂmy siÚ odwoïywaÊ do
autorytetów religijnych przy podejmowaniu decyzji wbsprawach moralnoĂci
4. Maïo interesuje mnie dociekanie natury
wszechĂwiata ibnatury ludzkiej
5. Mam duĝe potrzeby intelektualne
6. CzÚsto sprawia mi duĝÈ przyjemnoĂÊ zajmowanie siÚ teoretycznymi rozwaĝaniami
lub abstrakcyjnymi problemami
7. IntrygujÈ mnie formy, które odkrywam
wbsztuce ibnaturze
8. Poezja dziaïa na mnie sïabo albo wcale
9. Czasami, gdy czytam poezjÚ lub dzieïo
sztuki, czujÚ „dreszczyk emocji” ib falÚ
podniecenia
10. Gdy raz znajdÚ wïaĂciwy sposób na robienie czegoĂ, trzymam siÚ go
11. Nie lubiÚ traciÊ czasu na marzenia
12. CzÚsto próbujÚ nowych ib egzotycznych
potraw
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Odmienne procesy poznawcze uruchamiane przy zgodzie ibzaprzeczaniu (por. np.
badania nad asymetriÈ Wanke ib Schwarz,
1995) bardzo czÚsto powodujÈ, ĝe itemy
pozytywne (wymagajÈce zgody) ib negatywne (wymagajÈce zaprzeczenia) wb analizie czynnikowej sÈ separowane wbosobne
czynniki. NajwiÚkszym problemem jest
jednak niejednorodnoĂÊ konstruktów teoretycznych. W otwartoĂci na doĂwiadczenie
(zob. tabela 1) aĝ ¼ pytañ dotyczy zainteresowania sztukÈ/poezjÈ. W sumiennoĂci
zawarta jest zarówno potrzeba osiÈgniÚÊ,
odpowiedzialnoĂÊ, jak ib pedantycznoĂÊ.
Ta niejednorodnoĂÊ utrudnia wyobraĝenie
sobie osoby, która uzyskaïa wysoki/niski
wynik na skali. Na ten problem zwracaï juĝ
uwagÚ Allport (1937 za: Szarota, 2008),
twierdzÈc, ĝe uzyskane wb analizie czynniki stanowiÈ wymiary osobowoĂci uĂrednionej, która jest caïkowitÈ abstrakcjÈ,
nieprzydatnÈ dla psychologa pragnÈcego
badaÊ osobowoĂci konkretnych osób. Na
pewno warto podkreĂliÊ, ĝe mierzÈc wbten
sposób wïasnoĂci osoby rozrywamy zwiÈzek zb poziomem obserwacji zachowañ,
analizujÈc statystyczne abstrakty. Fetyszyzacja alfy Cronbacha jako miary wartoĂci
psychometrycznej wskaěnika sprawiïa, ĝe
zapominamy, iĝ bardzo ïatwym sposobem uzyskania wysoce jednorodnej skali,
obwysokim wspóïczynniku rzetelnoĂci alfa,
jest zadanie kilku pytañ ob to samo, sformuïowanych wbróĝny sposób. Nie gwarantuje to jednak wb ĝaden sposób trafnoĂci
takiego wskaěnika. Czasami powinniĂmy
zoperacjonalizowaÊ konstrukt teoretyczny
za pomocÈ pytañ ob szereg niezaleĝnych
przejawów interesujÈcej nas zmiennej. SzukajÈc wskaěnika ryzyka nadwagi, moĝemy
pytaÊ ob czÚstoĂÊ jedzenia sïodyczy, picia
piwa, jedzenie wbnocy. Wszystkie te aktywnoĂci mogÈ prowadziÊ do nadwagi, wystÚpujÈc samodzielnie. Elementy wskaěnika
syntetycznego nie muszÈ byÊ skorelowane,
abyĂmy mogli je zliczaÊ lub uĂredniaÊ, gdy
pytania dotyczyïy czÚstoĂci. Podobnie zbudowany zostaï przez Janusza Czapiñskiego
(1996) syntetyczny wskaěnik aktywnoĂci
ekonomicznej. Pytaï on respondentów ob8
moĝliwych przejawów zmiennej latentnej,
m.in. ob to, czy inwestujÈ wb usïugi, handel, akcje, podnoszÈ swoje kwalifikacje,
wykazujÈ aktywnoĂÊ pozazawodowÈ, majÈ
plany na przyszïoĂÊ itd. Jeĝeli respondent
odpowiedziaï twierdzÈco na co najmniej
dwa pytania zb oĂmiu, byï przypisywany do
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kategorii aktywnych ekonomicznie „lisów”.
Pozostali respondenci uznani zostali za
bierne ekonomicznie „jeĝe”. Poszczególne
pytania lub pozycje takiej szczególnej skali
sÈ przejawami tej samej zmiennej latentnej,
ale mogÈ wystÚpowaÊ zupeïnie niezaleĝnie
od siebie. Na tych przykïadach widzimy,
ĝe dla czÚĂci wskaěników syntetycznych ich
elementy nie muszÈ byÊ ze sobÈ wysoko
skorelowane, ab wb efekcie alfa Cronbacha
dla takiego wskaěnika syntetycznego moĝe
byÊ niska.
Nie naleĝy wiÚc – choÊ to siÚ powszechnie czyni – utoĝsamiaÊ wielkoĂci alfy Cronbacha zbjakoĂciÈ wskaěnika syntetycznego.
Nie sposób odpowiedzieÊ, jaka musi byÊ
wartoĂÊ alfy Cronbacha, poniewaĝ nawet
bardzo wysoka alfa nie gwarantuje ani
jednowymiarowoĂci konstruktu, ani wysokiej trafnoĂci. Niestety przy ocenie jakoĂci wskaěników syntetycznych zïoĝonych
zb wielu pytañ zbyt czÚsto ograniczamy siÚ
do walidacji rzetelnoĂci, nie zastanawiajÈc
siÚ nad trafnoĂciÈ pomiaru.
Niestety moĝna sÈdziÊ, ĝe narzÚdzia
psychometryczne oparte na samoopisie
okazaïy siÚ wb nauce ĂlepÈ uliczkÈ, czego
dowodem jest brak postÚpu wbpsychometrii
wb ciÈgu ostatnich kilkudziesiÚciu lat, ale
moĝemy powtórzyÊ po raz kolejny: niedoskonaïe narzÚdzie pomiaru jest jednak lepsze niĝ brak narzÚdzi (Gilbert, 2007). NiedoskonaïoĂci pomiaru to problem, który
dyskwalifikuje nasze wyniki tylko wówczas,
kiedy ich nie dostrzegamy. Jeĝeli zdajemy
sobie sprawÚ zb nieuniknionych znieksztaïceñ, którym podlegajÈ nasze samoopisy,
moĝemy staraÊ siÚ obdokonanie odpowiednich korekt.

5. SïaboĂÊ analiz
O ile badania eksperymentalne majÈ
dobre iboczywiste standardy analizy, obtyle
wbbadaniach korelacyjnych, jak to zauwaĝa
coraz wiÚcej osób (np. Brzeziñski, 2012),
publikujemy sporo wyników ob wÈtpliwej
wartoĂci. Wybitny psycholog prof. Robert
Nisbett ogïasza nawet The Crusade Against
Multiple Regression Analysis (2016). Problem wynika przede wszystkim zb niskiej
trafnoĂci wewnÚtrznej bÚdÈcej immanentnÈ
wïasnoĂciÈ badañ korelacyjnych ib przejawiajÈcej siÚ wbsplÈtaniu (confounding) wpïywów róĝnych zmiennych (por. przykïady
wbtekĂcie Kuěmiñskiej, 2016). Wielozmiennowe analizy danych korelacyjnych sÈ
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koniecznoĂciÈ, bo wszystkiego eksperymentalnie zbadaÊ siÚ nie da. Problem jednak
tkwi wbich wraĝliwoĂci na trafnoĂÊ modelu.
Jak to powtarzamy do znudzenia studentom: „wspóïczynniki regresji zaleĝÈ od
towarzystwa”. Tylko nierozumiejÈcy istoty
tych analiz mogÈ stosowaÊ krokowÈ analizÚ regresji (pozostawiajÈc decyzje merytoryczne algorytmom statystycznym), pisaÊ
zbpeïnym przekonaniem, ĝe analiza czynnikowa, analiza skupieñ dowiodïa istnienia
k czynników czy skupieñ. Zbyt czÚsto usuniÚcie jednej zmiennej zmienia strukturÚ
macierzy korelacji. Na studentach wielkie
wraĝenie robi analiza przykïadu (Wieczorkowska i Wierzbiñski, 2011), wb którym
stwierdzajÈ na tych samych danych róĝne
zaleĝnoĂci miÚdzy X ab Y wb zaleĝnoĂci od
tego, które zmienne dodatkowe zostaïy
kontrolowane. OczywiĂcie tam, gdzie jest
jasna teoria, lista zmiennych jest wyznaczona jednoznacznie. W analizach danych
sondaĝowych na próbach reprezentatywnych, gdy kontrolowanie zmiennych socjodemograficznych jest koniecznoĂciÈ czÚsto
zapomina siÚ ob wprowadzaniu do modelu
efektów interakcyjnych. Przykïadowo,
sprawdzajÈc socjodemograficzne predyktory poziomu wyksztaïcenia (operacjonalizowanego przez lata nauki) stwierdzimy
brak istotnego zwiÈzku zbpïciÈ, bo istotnym
predyktorem jest interakcja wieku ib pïci.
Przewaga edukacyjna starszych mÚĝczyzn
zamienia siÚ wbprzewagÚ mïodszych kobiet,
dlatego efekt gïówny pïci nie jest istotny.
PodobnÈ zaleĝnoĂÊ stwierdzono wb14 zbanalizowanych 33 krajów (Wierzbiñski, 2009).
Ale to wymagaïo wprowadzenia do modelu
regresyjnego efektów interakcyjnych, czego
czÚsto badacze nie robiÈ.
PrawdÈ jest jednak, ĝe wielu zagadnieñ nie da siÚ zbadaÊ eksperymentalnie
ibpowinniĂmy bardzo intensywnie pracowaÊ
nad nowym modelem analizy badañ korelacyjnych. Zadanie jest to tym waĝniejsze,
ĝe istniejÈ ogromne zbiory ogólnodostÚpnych badañ prób reprezentatywnych zgromadzonych olbrzymim nakïadem kosztów
ib wb niewielkim stopniu wykorzystywanych
poznawczo.
O ile testy istotnoĂci (oparte przecieĝ
na przedziaïach ufnoĂci) biorÈ poprawkÚ
na wielkoĂÊ próby, o tyle sama wartoĂÊ
wspóïczynnika determinacji wielkoĂci
próby nie uwzglÚdnia. Dla ilustracji prosimy studentów, aby losowali zbcaïej próby
PGSS (N = 15776) podpróby ob wielkoĂci
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1% (okoïo 150 osób), 2% itd. MogÈ siÚ
wtedy przekonaÊ, ĝe wbmaïych 150-osobowych próbach moĝna uzyskaÊ duĝo wiÚksze (ale takĝe ib mniejsze) wspóïczynniki
determinacji, niĝ by to wynikaïo zb zaleĝnoĂci wb„populacji”. Pokazuje to, ĝe nasze
zaufanie do statystyki zwiÚksza siÚ wraz ze
wzrostem liczebnoĂci próby, wiÚc próba nie
moĝe byÊ zbyt duĝa, choÊ sÈdzimy, ĝe duĝe
próby najlepiej wykorzystywaÊ do bootstrapowej (np. Davison i Hinkley, 1997)
metody analizy, ab nie testowania prostych
zaleĝnoĂci. Nie wiemy, dlaczego nie jest
stosowane zalecenie, aby równanie regresji ustalaÊ na poïowie dostÚpnych danych,
abtestowaÊ je na reszcie (Pedhazur, 1997).
Potrzebujemy nowych modeli testowania
wielkich zbiorów danych. W naszej ocenie
moda na modelowanie strukturalne przynosi jak dotÈd wiÚcej szkody niĝ poĝytku,
poniewaĝ owocuje wieloma publikacjami
niewiele wnoszÈcymi do naszej wiedzy:
zawsze moĝna jakiĂ model do danych
dopasowaÊ, abumysï badacza zawsze potrafi
dopasowaÊ do danych nowÈ teoriÚ. Rygorysta metodologiczny Wiliam Starbuck (2016,
s. 171) wbswoim bardzo interesujÈcym eseju
(choÊ nie ze wszystkimi jego postulatami
siÚ zgadzamy) piÚtnuje dwie powszechnie
wystÚpujÈce (niestety) praktyki zwiÚkszajÈce szansÚ powodzenia wbbadaniach:
• HARKersi (Hypothesizing After Results
are Known) najpierw zbierajÈ dane,
wykonujÈ analizy statystyczne, potem
formuïujÈ hipotezy, abna koniec wyszukujÈ teorie ibwczeĂniejsze badania, które
wspierajÈ lub przeczÈ nowo wymyĂlonym
hipotezom.
• P-hakerzy wykorzystujÈ wiele obliczeñ
ib manipulacji danymi wb poszukiwaniu
równania lub systemu klasyfikacji, który
uchwyci silne wzorce.
Innym problemem jest bezrefleksyjne
porównywanie procentu wyjaĂnionej
zmiennoĂci wb analizach wskaěników jednostkowych (opisujÈcych respondenta)
ib grupowych (opisujÈcych obiekty zïoĝone
np. kraj). Przykïad: wb miÚdzynarodowym
sondaĝu European Social Survey respondenci na pytanie „How happy are you?”
odpowiadajÈ na 11-stopniowej skali. O ile
rozkïad wskaěnika jednostkowego szczÚĂcia
jest zbliĝony do normalnego, o tyle rozkïad wskaěnika grupowego (Ărednia dla
kraju) jest jednostajny – nie ma dwóch krajów ob tej samej Ăredniej (Wieczorkowska,
Wierzbiñski i Król, 2015). O ile wskaěnik
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jednostkowy moĝna uznaÊ za zmiennÈ
dyskretnÈ, o tyle wskaěnik grupowy jest
zmiennÈ ciÈgïÈ. W konsekwencji inne
wyniki uzyskamy, testujÈc tÚ samÈ hipotezÚ
dotyczÈcÈ np. zwiÈzku stopnia prawicowoĂci–lewicowoĂci poglÈdów politycznych
zbpoczuciem szczÚĂcia (Napier ibJost, 2008)
za pomocÈ grupowych vs jednostkowych
wskaěników szczÚĂcia. Procent wyjaĂnionej
wariancji jest nieporównanie mniejszy, gdy
analizujemy wskaěniki jednostkowe niĝ grupowe. Nie moĝe wiÚc dziwiÊ, ĝe ekonomiĂci, analizujÈc gïównie wskaěniki grupowe,
uzyskujÈ wyĝsze procenty dopasowania
swoich modeli niĝ analizujÈcy wskaěniki
jednostkowe badacze spoïeczni.

6. Podsumowanie: nieuzasadnione
zarzuty recenzentów
Stosowanie metod iloĂciowych wb naukach ob zarzÈdzaniu wiÈĝe siÚ czÚsto
zb przyjmowaniem szkodliwych zaïoĝeñ,
które owocujÈ czÚsto bezzasadnymi zarzutami metodologicznymi dotyczÈcymi najczÚĂciej: (1) braku reprezentatywnoĂci
próby, (2) braku hipotez. Zapomina siÚ
przy tym, ĝe próby reprezentatywne sÈ
konieczne, jeĝeli celem badacza jest estymacja rozkïadów zmiennych wb populacji – np. gdy chcemy przewidzieÊ wyniki
wyborów (ale ibtu powinniĂmy szukaÊ próby
reprezentatywnej dla tych, którzy „chodzÈ”
gïosowaÊ, abnie tych, którzy sÈ uprawnieni
do gïosowania). atwo jest zbadaÊ próbÚ
reprezentatywnÈ przedmiotów nieoĝywionych, np. wyprodukowanych ĂrubokrÚtów,
bo one nie mogÈ odmówiÊ udziaïu wbbadaniach. Gdy obiektem sÈ ludzie, moĝemy
wylosowaÊ próbÚ speïniajÈcÈ kryteria, ale
nie moĝemy zagwarantowaÊ, ĝe wylosowane osoby zechcÈ wziÈÊ udziaï wb badaniu. Stopieñ realizacji próby wb badaniach
sondaĝowych spadï wbciÈgu ostatnich dziesiÚcioleci dwukrotnie. Co gorsza, mamy
do czynienia ze zjawiskiem faïszywych
respondentów – którzy godzÈc siÚ na udziaï
wb badaniach, udzielajÈ odpowiedzi losowych. Dlatego nie ma nic zïego wb tym, ĝe
do testowania hipotez wbwiÚkszoĂci badañ
uĝywa siÚ prób ïatwo dostÚpnych (convenience). Miïo byïoby móc wykazaÊ trafnoĂÊ
zewnÚtrznÈ (moĝliwoĂÊ generalizacji na
populacjÚ) uzyskanych wyników, ale duĝo
waĝniejsza jest trafnoĂÊ wewnÚtrzna (najpierw trzeba mieÊ co generalizowaÊ), którÈ
moĝna zwiÚkszaÊ za pomocÈ randomizacji
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II stopnia prób ïatwo dostÚpnych. Drugi
zarzut bierze siÚ zbfaïszywego przekonania,
ĝe praca naukowa musi byÊ zawsze prowadzona wbmodelu dedukcyjnym, co wbszczególnoĂci wb zarzÈdzaniu nie jest prawdÈ.
Niektóre prace wb naukach ob zarzÈdzaniu
stanowiÈ próbÚ syntezy wiedzy, tworzenie
modelu, który nie jest poddawany testom
empirycznym. Dopisywanie wtedy hipotez
nie ma ĝadnego uzasadnienia (dopisywane na „siïÚ” czÚsto majÈ postaÊ kabaretowÈ). Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe jeĂli
nie testujemy eksperymentalnie zestawu
hipotez, tylko zbieramy dane wb celach
eksploracyjnych, to naleĝy „mÚczyÊ je tak
dïugo, aĝ zacznÈ zeznawaÊ”. Inaczej szkoda
nakïadów poniesionych na prowadzenie
badañ.
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Przypisy
1 Artykuï jest efektem wielogodzinnych dyskusji
trójki autorów, której podsumowanie wbangielskiej wersji zostaïo opublikowane przez dwójkÚ
pierwszych autorów wbProblemach ZarzÈdzania,
2016, tom 2.
2
Na nasze odpowiedzi wpïywajÈ takĝe pozawerbalne zapisy doĂwiadczenia (poïÈczenia
tworzone wb wyniku rejestracji czÚstoĂci wspóïwystÚpowanie boděców wb otoczeniu). Do tych
zapisów nasza ĂwiadomoĂÊ mam duĝo gorszy
dostÚp niĝ do zapisów informacji werbalnych (w
tym naszych przemyĂleñ). Te drugie sÈ podïoĝem do tworzenia siÚ postaw jawnych, te pierwsze postaw ukrytych.
3
Oryginalna wersja zawierajÈca 240 pytañ skïadaïa siÚ zb trzydziestu czynników pierwszego
rzÚdu, pogrupowanych po 6 wb5 czynników drugiego rzÚdu. Powszechnie uĝywana jest jednak
jej skrócona wersja.
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