
    Correlation doesn’t imply causation, but it does waggle its eyebrows 
suggestively and gesture furtively while mouthing ’look over there’

— Randall Munroe

(NAD)INTERPRETACJE 



They’re doing everything right. The 
form is perfect. It looks exactly the 
way it looked before. But it doesn’t 
work. No airplanes land. So I call these 
things cargo cult science, because 
they follow all the apparent precepts 
and forms of scientific investigation, 
but they’re missing something 
essential, because the planes don’t 
land.

— Richard Feynman

Nauka kultu cargo



Przypadek czy związek przyczynowy?

Jeśli związek przyczynowy,
to pomiędzy rozważanymi
zmiennymi czy ze względu
na czynniki zewnętrzne?

Jeśli między rozważanymi zmiennymi,
to w którą stronę przebiega 
przyczynowość?

Korelacja nie implikuje związku
przyczynowo-skutkowego,
a związek przyczynowo-skutkowy
korelacji (liniowej).

Korelacja a związek
przyczynowo-skutkowy



Ronald Fisher, biolog, eugenik i jeden
z ojców współczesnej statystyki,
w latach 50. poświęcił wiele czasu na 
zaprzeczanie konkluzjom, że palenie 
papierosów powoduje raka płuc, 
sugerując m.in., że palacze sięgają po 
tytoń w celu uśmierzenia bólu
i to rak jest przyczyną palenia,
a nie odwrotnie. 

Na marginesie:
potknięcia gigantów



Mimo, że wyniki 100 najlepszych 
szachistek wypada gorzej, niż 100 
najlepszych szachistów, 96% różnicy 
między ich wynikami da się wyjaśnić 
bez odwołania do kulturowych czy 
biologicznych różnic między płciami.

Nawiasem mówiąc, obserwowane 
różnice między płciami nie są duże.

Z testów matematycznych, werbalnych, 
komunikacji, osobowości, samooceny 
czy zachowań motorycznych wynika, 
że 78% różnic między płciami jest 
mniejszych niż d = 0,35.

Wyniki szachistek



Czy mamy do czynienia z epidemią?

Co innego może odpowiadać za wzrost 
liczby odnotowywanych przypadkow?

Autyzm wczoraj i dziś



Jednym z powodów wzrostu liczby 
odnotowywanych przypadków jest 
rozluźnienie kryteriów, które trzeba 
spełnić, by być zakwalifikowanym jako 
osoba autystyczna.

W wersji klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych z lat 80.  (DSM-III) trzeba 
było spełnić 6 z 6 kryteriów, podczas 
gdy w aktualnej wersji (DSM-IV) –  
dowolne 8 z 16.

Ponadto niektóre zaburzenia nie były 
przedtem zaliczane do spektrum 
autystycznego, tak jak zespół 
Aspergera zdefiniowany dopiero
w 1994.

Zmiana definicji



Im więcej na danym obszarze 
świadomych rodziców i specjalistów, 
tym więcej sąsiadów zza płotu
do nich dołącza, dlatego powstają 
geograficzne „klastry” o wysokiej 
diagnozowalności. Dzieci mieszkające 
na niewielkim obszarze zachodniego 
Hollywood są diagnozowne 
czterokrotnie częściej niż żyjące gdzie 
indziej na terenie tego stanu.

Rośnie ogólna świadomość społeczna.

Ludzie decydują się na dzieci w coraz 
późniejszym wieku, co zwiększa ryzyko 
zaburzeń.

...i nie tylko



„Grona nowego” rozrastają się 
wskutek powtarzających się wpływów 
społecznych i stopniowo zyskują 
dominację nad „starym”, którego 
zwolennicy nie zanikają całkowicie, 
lecz „okopują się” w przestrzennie 
skupionych gronach.

Chcąc zmienić metody nauczania
nie powinniśmy szkolić jednego 
nauczyciela z każdej z losowo 
wybranych szkół, ale po kilku z każdej 
szkoły, które powinny być wybrane
w taki sposób, by tworzyły kilkadziesiąt 
sąsiadujących grup.

Na marginesie:
o gronowym modelu
zmian społecznych



W całej Polsce w 2013 roku życie 
odebrało sobie 6097 osób, podczas 
gdy w 2007 roku (kiedy rząd Donalda 
Tuska przejmował władzę) było 3530 
samobójstw.

— Najwyższy Czas

Według Marii Jarosz z Polskiej 
Akademii Nauk, autorki książki 
„Samobójstwa. Ucieczka przegranych”, 
wzrost liczby targających się na życie 
można powiązać z kryzysem.

— Wyborcza.pl

Czy możliwe jest inne wyjaśnienie?

Co zmieniło się w 2013?



Oglądający TV częściej mają inne 
poglądy (są przekonani o większej 
przestępczości, bardziej uprzedzeni do 
kobiet, w większym stopniu uważają 
naukę za niebezpieczną itd.).

Były to badania korelacyjne, stąd 
można podejrzewać np., że to 
posiadanie powyższych poglądów 
prowadzi do częstszego oglądania 
telewizji.

Dlatego przeprowadzono 
eksperymenty, w których wiadomości 
telewizyjne spreparowano w taki 
sposób, że częściej była w nich mowa
o pewnych rodzajach treści.

Rola eksperymentu



„Dziesiątki szkół i systemów 
terapeutycznych oferują własne 
remedium na zaburzenia zachowania, 
zaś proponowane techniki są niekiedy 
bardzo egzotyczne lub wzajem ze 
sobą sprzeczne.

Ponieważ każdy system ma nie 
tylko swoich wyznawców, lecz 
także wyleczonych, nasuwa się 
podejrzenie, że pomimo całego 
ich zróżnicowania, większość 
oddziaływań terapeutycznych zawiera 
jakieś wspólne elementy i to one (nie 
zaś ideologie towarzyszące różnym 
szkołom) decydują o skuteczności 
różnych rodzajów psychoterapii”

Skuteczność terapii



Skuteczność placebo podaje się jako 
przykład kontroli psychicznej nad 
ciałem.

Szczególnie efektowne wyniki 
uzyskano mierząc skuteczność 
uśmierzania bólu – średnia 
efektywność placebo jest na 
poziomie 50% morfiny i wbrew 
zdroworozsądkowym przekonaniom, 
tym większa, im silniejszy jest ból.

W badaniach klinicznych stosuje się 
niekiedy grupę kontrolną zażywają 
nieświadomie placebo (w przypadku 
podwójnie ślepych badań o tym kto 
zażywa placebo nie wiedzą również 
lekarze).

Efekt placebo



Kirsch  i  Sapirstein  w  metaanalizie  
19  badań nad  skutecznością  
antydepresantów  wykorzystujących  
podwójnie  ślepą  próbę  stwierdzili,
iż  placebo  wykazuje  75% 
skuteczności testowanych  leków... 

...co nie oznacza, że za reszte efektu 
odpowiada substancja zawarta w leku. 
Istnieje bowiem problem dotyczący 
złamania ślepej próby będącego 
wynikiem skutków ubocznych leków.

Czy grupa zażywająca
placebo wystarczy?



„(...) cytują też wielkie badania 
szwajcarskie, w których analizowano 
dane dotyczące 12 milionów ludzi. 
Nadwyżka śmierci po urodzinach
(w stosunku do śmierci przed 
urodzinami) wynosiła 17% (...) Także 
badania ukraińskie, dotyczące ponad 
stu tysięcy zmarłych mieszkańców 
Kijowa, pokazały nadwyżkę 40% dla 
mężczyzn i 36% dla kobiet zmarłych po 
urodzinach w porównaniu ze zmarłymi 
przed urodzinami (...) samo zjawisko 
(...) daje podstawy do myślenia o 
jakimś zakresie kontroli sprawowanej 
nad przyspieszaniem lub odraczaniem 
terminu śmierci naturalnej”

Na marginesie:
kontrolowanie terminu
własnej śmierci
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