
234 Copyright 2012 Psychologia Spo eczna

ISSN  1896-1800Psychologia Spo eczna

2012  tom 7  3 (22) 234–244

Historia zwyk ego oszustwa. 

Nieuczciwo!" akademicka widziana 

oczami studentów psychologii

Przemys aw Zdybek1, Rados aw Walczak1, Marta Zdybek2

1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
2 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski

Komentarz do artyku u Jaros awa Klebaniuka „Profesor Stapel na dopingu. O upi#kszaniu psychologii 

spo ecznej” opisuje poszukiwania pod o$a oszustwa naukowego w psychologii. Sonda$ przeprowadzony 

przez autorów w!ród polskich studentów psychologii uka$e dysonans pomi#dzy deklarowanymi warto-

!ciami a nieuczciwymi zachowaniami. Ponad po owa badanych przyznaje si# bowiem do bycia !wiadkiem 

jakiego! rodzaju nieuczciwo!ci w badaniach psychologicznych. Artyku  przedstawia i omawia niektóre 

historyczne i kulturowe przyczyny oszustwa w nauce.
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Artyku  Jaros awa Klebaniuka zatytu owany „Profesor 

Stapel na dopingu. O upi#kszaniu psychologii spo ecz-

nej” jest histori% oszusta, który przez lata !wietnie ukry-

wa  prawd# o swoich prawdziwych kompetencjach ba-

dawczych. Profesor Stapel uchodzi  w !wiecie nauki za 

do!wiadczonego badacza o wyj%tkowych kompetencjach. 

Jak pisze Klebaniuk, wska&niki wielko!ci efektów w jego 

eksperymentach by y wysokie, co przypisywano jego wy-

sokim kwaliÞ kacjom. Ca a sprawa nieetycznego profeso-

ra jest tak g o!na prawdopodobnie dlatego, $e dotyczy 

osoby ciesz%cej si# du$ym zaufaniem publicznym, która 

to zaufanie nadu$y a.

Nie podlega dyskusji, $e Stapel z ama  zasady i zacho-

wa  si# nieetycznie. Ten spektakularny przyk ad sk ania 

nas jednak do dyskusji nad skal% zjawiska, nie tylko na 

!wiecie, lecz tak$e w Polsce. Nasz komentarz do arty-

ku u Jaros awa Klebaniuka b#dzie prób% odniesienia si# 

do pewnego aspektu problemu opisanego przez autora, 

jakim jest „upi#kszanie” nauki nie na poziomie naukow-

ców, lecz studentów i doktorantów. Zazwyczaj wzburze-

nie wywo uj% historie osób znanych, które wiele osi%gn#-

 y w swojej dziedzinie, a post#puj% nieetycznie. Naszym 

zdaniem, problem ten zaczyna si# znacznie wcze!niej – 

w trakcie studiów. Podejmujemy zatem prób# zbadania 

tej kwestii.

Na pocz%tku postaramy si# u!ci!li", czym jest oszustwo 

naukowe i przytoczymy kilka wa$niejszych przypadków 

takiego post#powania w uprawianiu nauki. Nast#pnie 

przybli$ymy rodzaje takich oszustw i zwrócimy uwag# 

na kilka mo$liwych ich przyczyn. W drugiej cz#!ci przed-

stawimy badanie sonda$owe przeprowadzone przez nas 

na podstawie postawionych hipotez badawczych. Poprzez 

zaproponowan% przez nas metod# chcemy zbada" skal# 

zjawiska oszustwa w psychologii z perspektywy studen-

tów psychologii.

Historia oszustwa naukowego

Ograniczaj%c si# do psychologii i dziedzin pokrew-

nych, chcemy przedstawi" jeden ze starszych przypad-

ków fa szowania wyników bada' naukowych. Oszustwo 

to jest zwi%zane z osob% Gregora Mendla i dotyczy da-

nych z jego bada' nad poziomem dziedziczno!ci cech. 

Prawdopodobnie Mendel, jeden z ojców wspó czesnej 
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genetyki notorycznie „poprawia ” swoje wyniki. Moty-

wem by o prawdopodobnie takie ich podrasowanie, aby 

efekt dziedziczenia by  silniejszy, a co za tym idzie do-

konane odkrycie bardziej donios e (Krajewski, 2010). 

Innym hochsztaplerem wi%zanym z psychologi% jest 

James Vicary, który, jak opisuje Doli'ski (2003), sÞ ngo-

wa  swoje badania dotycz%ce wp ywu komunikatów pod-

progowych (ukrytych w materiale Þ lmowym) na tenden-

cje zakupowe widzów kinowych. Oszust ten na konferen-

cji prasowej zwo anej w 1957 r. twierdzi , $e przebada  
du$% grup# Amerykanów, co wykaza o, $e podprogowo 

emitowane napisy nak aniaj%ce do zjedzenia lub wypi-

cia produktu s% skuteczne. Zamieszanie, jakie wywo a  
swoimi pseudobadaniami, spowodowa o zmian# prawo-

dawstwa i zakaz reklamy podprogowej w wielu krajach, 

w tym w USA i UE.

Lista naukowców-oszustów jest d u$sza, a s% na niej 

postacie wr#cz pomnikowe, na przyk ad Sigmund Freud, 

ojciec psychoanalizy i osoba, która wywar a swoimi kon-

cepcjami ogromny wp yw na obecny kszta t psychologii 

jako nauki. Tomasz Witkowski (2009) prezentuje bli$ej 

grzechy Freuda, opieraj%c si# na listach ojca psychoana-

lizy do przyjaciela, w których opisywa  sposób, w jaki 

odnosi  si# do swoich pacjentów. Okre!lenia „ho ota” 

i „&ród o pieni#dzy” s% tylko niektórymi niechlubnymi 

przyk adami tego, jak Freud okre!la  swoich pacjentów. 

Cho" pogardliwe traktowanie jest zachowaniem nieetycz-

nym, to jednak oszustwem naukowym nie jest. Natomiast 

inne przewinienia Freuda, takie jak wymy!lanie przypad-

ków lub ubarwianie ich, ju$ oszustwem s%. Oszustwem 

jest te$ zarzucany Freudowi prawdopodobny plagiat, ja-

kiego dopu!ci  si#, opieraj%c koncepcj# id, ego i superego 

bez powo ania si# na Nietzschego (Witkowski, 2009). 

Bior%c pod uwag# ogromny wp yw, jaki wywar  on na 

psychologi#, jest to bardzo znacz%ce oszustwo. Stoi ono 

w jawnej sprzeczno!ci z obrazem wykreowanym przez 

kultur#, przedstawiaj%cym Freuda jako pomnik bez ska-

zy. Ciekawe s% wypowiedzi sugeruj%ce, $e Freud zmy!la  
przypadki, ubarwia  proces terapeutyczny czy te$ w inny 

sposób przedstawia  go nieprawdziwie. Ponadto, prze-

chwala  si# sukcesami terapeutycznymi tam, gdzie ich nie 

by o, i fa szowa  liczb# przypadków wyleczonych swoj% 

metod%. To jest ju$ przyk ad fabrykowania danych, które 

mog% wp yn%" na mylne stosowanie metody przez innych 

fachowców.

Powy$sze przyk ady pokazuj%, $e mo$na budowa" 

swoj% wysok% pozycj# (maj%c% wp yw nie tylko na nauk#, 

lecz na ca e spo ecze'stwo), opieraj%c si# na oszustwie. 

Pokazuj%, $e oszustwo pop aca i daje s aw#.

Oszustwo naukowe jako codzienno !

ZdeÞ niowania wymaga samo poj#cie oszustwa na-

ukowego. O ile bowiem prawo karne deÞ niuje oszustwo 

do!" dok adnie, o tyle w !wiecie nauki nie jest to ju$ ta-

kie jasne. Jaros aw Klebaniuk (2012) opisa  trzy rodzaje 

oszustw, które stosowa  Stapel. Od poprawiania wyników 

swoich bada', przez manipulowanie i dodawanie obser-

wacji w bazach danych, a$ do ca kowitego zmy!lania 

baz danych. Nie wyczerpuje to jednak listy mo$liwych 

oszustw naukowych.

Schmelkin (2008) wskazuje, $e cz#sto deÞ nicje oszust-

wa z punktu widzenia naukowca s% inne od formu owa-

nych przez studenta. W omawianych przez niego bada-

niach pilota$owych (Schmelkin, Spencer i Pincus, 1998, 

za: Schmelkin, 2008) pokazano, $e oszustwa naukowe 

mo$na podzieli" na dwie kategorie: ci#$kie i lekkie. Co 

ciekawe, to, co jest uwa$ane przez naukowców za ci#$-

kie przest#pstwo, niekoniecznie jest tak postrzegane przez 

studentów. Adler (1991, za: Witkowski, 2009, s. 68–69) 

opracowa  list# wykrocze' naukowych, w której na 

pierwszych pi#ciu miejscach znajduj% si#: fabrykowanie 

danych, fa szowanie danych („podrasowywanie” lub prze-

rabianie), plagiat, nieetyczne post#powanie z lud&mi (…), 

nieujawnianie konß iktu interesów. Brzezi'ski i wspó pra-

cownicy (Brzezi'ski, Chyrowicz, Poznaniak i Winiewska-

Toeplitz, 2008, s. 154) z kolei przytaczaj% podzia  na pew-

ne kategorie oszustw naukowych, opieraj%c si# na amery-

ka'skich wyznacznikach. Oszustwo okre!laj% oni mianem 

nierzetelno!ci w nauce (scientiÞ c misconduct) i deÞ niuj% 

je jako: „wyst#pki przeciw etyce w nauce polegaj%ce na 

zmy!laniu, fa szowaniu lub plagiatorstwie przy apliko-

waniu o fundusze, przy prowadzeniu i recenzowaniu 

bada' naukowych lub te$ prezentowaniu ich wyników”. 

Jest to w#$sze zdeÞ niowanie tego problemu, nieujmuj%ce 

wielu relacji, w jakie wchodzi naukowiec. W innej pracy 

Brzezi'ski (2003) prezentuje szerszy model deÞ niuj%cy 

granice zachowania etycznego. Zaproponowany model 

interakcji, w jakie wchodzi naukowiec, prowadz%c ba-

dania, obejmuje relacje: badacz – !rodowisko akademic-

kie – osoba badana. Mo$na bowiem zachowa" si# nie-

etycznie wzgl#dem osób badanych (praktyka spo eczna), 

studentów, przekazuj%c im fa szywe wyniki, i wreszcie 

wobec spo eczno!ci naukowej, pozwalaj%c na wyci%ga-

nie b #dnych wniosków opartych na fa szywych wyni-

kach. W przypadku Stapela wydaje si#, i$ przekroczy  
on normy etyczne we wszystkich tych obszarach. Model 

Brzezi'skiego odnosi si# g ównie do sytuacji badania i do 

rozpowszechniania uzyskanych wyników.

Wa$na jest te$ kwestia rozgraniczenia w oszustwie na-

ukowym postawy i zachowania. Jak zauwa$aj%, i stosuj% 
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to w badaniach w asnych, Rettinger i Kamer (2009), po-

stawa wobec oszustwa i sam akt z amania pewnych norm 

etycznych to dwie ró$ne rzeczy. Rozró$nienie to w pew-

nym stopniu sprawdzamy tak$e w naszym badaniu.

Darell Huff (1954) w swojej ksi%$ce po!wi#conej oszu-

kiwaniu za pomoc% statystyki wymienia rodzaje k amstw 

statystycznych prowadz%cych do b #dnych wniosków. 

Przyk adem mo$e by" nieadekwatny dobór próby, któ-

ry powoduje pojawienie si# b #du w losowanej próbce, 

i estymowanie wniosków na populacj#. Inny cz#sto poja-

wiaj%cy si# rodzaj przek amania, to podawanie wyników 

bez prezentowania kontekstu badania. Mo$na przytoczy" 

jeszcze wiele tego typu b #dów, które, chocia$ mog% wy-

dawa" si# niewielkie, w znacznej mierze wypaczaj% obraz 

rzeczywisto!ci przedstawiany przez naukowców. Cz#!" 

z tych przewinie' mo$emy nawet nazwa" niekompeten-

cj% lub niewiedz% badacza, jednak $adna z nich nie zwal-

nia z odpowiedzialno!ci za wprowadzenie w b %d.

Wró"my na chwil# do problemu plagiatów. Przyk ad 

cytowanego ju$ holenderskiego profesora pokazuje, $e 

nauka nie jest wolna od oszustwa i nie sk ada si# wy %cz-

nie z osób o nieposzlakowanej opinii. Nie jest to prob-

lem jedynie holenderski, polskim naukowcom równie$ 

zdarza si# zdobywa" pozycje za pomoc% oszustwa. Józef 

Wieczorek (2010) opisuje wielu polskich naukowców po-

dobnych do holenderskiego profesora psychologii, o któ-

rym mowa w komentowanym artykule.

Obraz nieuczciwo!ci w nauce jest szokuj%cy, a ka$dy 

nowy przypadek jest swoist% sensacj%. Nie nale$y przy 

tym zapomina", $e przypadki oszustw s% nag a!niane 

przez media, podczas gdy praca uczciwych naukowców 

jest „ma o medialna” i toczy si# w cieniu. Nikt nie na-

g a!nia rzetelnego i etycznego zachowania naukowców! 

Nie mamy zamiaru broni" tu oszustów, chcemy jedynie 

wyrazi" opini#, $e poznanie prawdziwego rozmiaru pro-

blemu oszustwa w nauce nie jest prostym wyliczeniem 

nieetycznych przypadków.

Polska ma swój udzia  w budowaniu nieuczciwej na-

uki co najmniej tak du$y, jak inne pa'stwa. Nauczyciele 

akademiccy coraz cz#!ciej czytaj% teksty studentów, które 

brzmi% podejrzanie znajomo. Podejrzenia powinny wzbu-

dza" równie$ prace z ubog% list% cytowa'. By" mo$e nie 

by oby takich problemów, gdyby w toku procesu dydak-

tycznego uda o si# zmodyÞ kowa" nieuczciw% postaw# 

studentów. Jednak liczne publikacje (np. rubryka „Z ar-

chiwum nieuczciwo!ci naukowej” publikowana w Forum 

Akademickim) czy te$ pojawiaj%ce si# konferencje (np. 

ogólnopolska konferencja – „Nierzetelno!" naukowa 

w Polsce”1) wskazuj%, $e tak$e po zako'czeniu edukacji 

dochodzi do przyw aszczania sobie cudzej pracy(niepo-

dawanie &róde ). Oszustwo tego typu, cho" dla specjalisty 

mo$liwe do wykrycia, cz#sto przechodzi przez grube sita 

recenzji. Im ni$sza ranga publikacji, tym wy$sza szan-

sa na przepuszczenie plagiatu. W dobie internetu, gdzie 

tre!ci rosn% szybciej ni$ mo$liwo!ci ich przyswojenia 

przez potencjalnych odbiorców, a konkurencja w!ród naj-

lepszych czasopism naukowych mo$e powodowa" wy-

pychanie niektórych tekstów poza g ówny obieg (Kerr, 

1998), bardzo  atwo odnale&" tre!" „osierocon%” przez 

pierwotn% autork# lub autora. St%d ju$ tylko krok do  at-

wego, acz nieuczciwego pomna$ania w asnego dorobku 

przez kradzie$ cudzego tekstu.

Skala oszustwa

Powy$sze rozwa$ania sk aniaj% nas do postawienia 

tezy, $e oszustwa w ró$nej postaci pope niane przez oso-

by prowadz%ce badania naukowe (bez wzgl#du na to, czy 

s% studentami, doktorantami, czy samodzielnymi pracow-

nikami naukowymi) s% szar% codzienno!ci% nauki, a nie 

wyj%tkowym, nag a!nianym od czasu do czasu zdarze-

niem.

Nie jest jednak  atwe ustalenie skali oszukiwania w spo-

 eczno!ci akademickiej zarówno w!ród naukowców, jak 

i studentów. Estymatory pokazuj%ce to zjawisko natu-

ralnie obci%$one s% b #dami wynikaj%cymi ze specyÞ ki 

mierzonego problemu. Zazwyczaj nag a!niane s% sprawy 

spektakularne, dotycz%ce naukowców piastuj%cych wa$-

ne funkcje, cho" istniej% one zapewne na ka$dym pozio-

mie naukowej hierarchii. Mniej nag a!niane s% natomiast 

przypadki (bo nie traÞ aj% zazwyczaj do mediów) samo-

czynnego „oczyszczania” si# uczelni z nieuczciwych ba-

daczy. Utrudnia to znacznie oszacowanie skali problemu.

Cytowana wcze!niej publikacja (Rettinger i Kramer, 

2009) pokazuje, $e oko o 75% uczestników badania 

(154 studentów i studentek) przyzna o si# do pope nienia 

jakiego! oszustwa naukowego. Jones (2011) sugeruje, $e 

problem oszukiwania przez studentów, a szczególnie po-

pe niania plagiatów, ma tendencj# rosn%c%. Dzieje si# tak 

zapewne za spraw% globalizacji i powszechnego dost#pu 

do informacji przez internet.

Brown, Weible i Olmosk (2010) pokazuj% z kolei ob-

raz reakcji instytucjonalnej na nieuczciwo!" studentów. 

W ich badaniu na pytanie, dlaczego dziekani wydzia u nie 

sk adali bardziej formalnych skarg na studentów zaanga-

$owanych w nieuczciwe zachowanie, ponad dwie trzecie 

(68,4%) respondentów (pracowników naukowych) po-

wiedzia o, $e jest to zbyt czasoch onne; 41,2% uwa$a o, 

$e wydzia  powstrzyma  si# od sk adania skarg ze wspó -
czucia dla studentów; 28,2%, i$ z obawy o rozpocz#cie 

procedur prawnego karania; a 10% stwierdzi o, $e powo-

dem by o to, i$ takie informacje wp ywaj% negatywnie 

na wizerunek szko y lub wydzia u. Badanie to sugeruje, 
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$e w anglosaskim systemie szkolnictwa problem oszust-

wa jest bardzo powa$ny. Na tyle powa$ny, $e Bernard 

Whitley (1998) okre!la problem oszukiwania w nauce 

mianem kryzysu edukacji.

Wnioski te sk aniaj% nas do za o$enia, $e nauka polska 

nie jest wysp% uczciwo!ci, a problem ten jest co najmniej 

tak samo powa$ny w innych krajach. By" mo$e studiowa-

nie pewnych dziedzin nauki prowokuje bardziej do oszu-

kiwania polegaj%cego na modyÞ kacji wyników (nauki 

empiryczne), a w innych do pope niania plagiatów (nauki 

teoretyczne). Psychologia jest dziedzin% empiryczn% i ma 

zapewne swój niechlubny udzia  w statystykach wszyst-

kich dziedzin naukowych.

Dlaczego oszustwa w nauce si" zdarzaj#?

Wydaje nam si#, $e s% jeszcze inne przyczyny oszustw 

oprócz podawanych przez Klebaniuka (2012) tendencji 

do zwi#kszenia indywidualnych zysków czy korzy!ci 

w naukowym wy!cigu szczurów. Ró$ne kraje, kultury 

czy systemy polityczne mog% w ró$nym stopniu dopusz-

cza" lub blokowa" tego rodzaju praktyki.

Rettinger i Kramer (2009) znajduj% przyczyny oszuki-

wania w akceptuj%cej lub wr#cz wymuszaj%cej nieuczci-

we zachowania kulturze. Ponadto przyznaj%, $e maj%c 

w otoczeniu kolegów, którzy oszukuj%, zwi#kszamy szan-

se na to, $e sami zaczniemy oszukiwa". Polska znajduje 

si# w tym przypadku w nieco innej (gorszej) sytuacji ni$ 

Holandia. Stopie' kradzie$y w asno!ci intelektualnej, od 

której krok do oszustwa w nauce, jest w Polsce stosun-

kowo wysoki, wynosi bowiem 54% (Kaczmarek, 2011). 

Dla porównania wska&nik ten dla Holandii wynosi 28%, 

a !rednia !wiatowa to 42%. Wydaje si#, i$ przyczyna sto-

sunkowo wysokiego przyzwolenia na kradzie$ w asno!ci 

intelektualnej czy innego rodzaju „dróg na skróty” (tak-

$e w nauce) wywodzi si# z 50-letniej tradycji komunis-

tycznej. Skoro bowiem wszyscy pracowali dla wspólne-

go dobra, nikt do ko'ca nie czu  si# odpowiedzialny za 

w asny wk ad. Przyw aszczenie sobie dobra wspólnego 

(jakim niew%tpliwie jest tak$e wytwór pracy naukowca) 

nie by o kradzie$% sensu stricte, gdy$ w a!ciciel si# nie 

zmienia  (dalej by o to dobro wspólne). Z pewno!ci% kon-

sekwencj% takiego stanu rzeczy jest pob a$liwe spogl%-

danie na plagiaty, autoplagiaty czy inne „ma e” oszustwa 

naukowe. Mo$na w tym miejscu postawi" sobie pytania, 

na ile przyzwolenie (coraz mniejsze, na szcz#!cie) czy 

pob a$liwe traktowanie !ci%gania w szkole nie ma kon-

sekwencji w !ci%ganiu czy plagiatowaniu na studiach, co 

mo$e przeradza" si# w przyzwolenie na oszukiwanie czy 

plagiatowanie w pracy naukowej. Chocia$ nie da si# bez-

po!rednio dowie!" tych zale$no!ci, wydaje si#, $e mog% 

by" one realne.

Pomimo danych pokazuj%cych spor% skal# problemu 

zarówno w!ród naukowców, jak i studentów, nie brakuje 

komentarzy upatruj%cych przyczyn systemowych w tole-

rowaniu plagiatów przez samych naukowców. „A prze-

cie$ to profesorowie i przede wszystkim rektorzy winni 

odpowiada" za czyszczenie uczelni z plagiatoÞ lii, a sami 

winni traci" stanowiska w przypadku pope nienia plagia-

tu. «Ryba psuje si# od g owy» i nie ma szans na ograni-

czenie epidemii plagiatów w polskim systemie akademic-

kim, skoro g owa daje z y przyk ad i nie jest za to karana” 

(Wieczorek, 2010, s. 15).

W naszym artykule chcemy zbada" fragment problemu, 

który mo$na zawrze" w pytaniu: gdzie jest gorzej? Czy 

w!ród naukowców wraz z rozwojem kariery, czy w!ród 

studentów. Zapewne podanie obiektywnej odpowiedzi na 

to pytanie nie jest mo$liwe. Swoista presja publikowania 

jedynie istotnych efektów zgodnych z hipotezami mo$e 

równie$ wp ywa" na proces dydaktyczny i kszta towanie 

m odzie$y akademickiej. By" mo$e to m odzie$ jest nie-

etyczna, a gremium akademickie walczy z coraz cz#stsz% 

nieuczciwo!ci% m odzie$y. Mo$e jednak by" i tak, $e nie-

wystarczaj%ca edukacja na ni$szych szczeblach pozwala 

robi" karier# osobom dopuszczaj%cym si# nieuczciwych 

praktyk, a !rodowisko naukowe nie potraÞ  si# skutecznie 

przed tym broni". Naukowcy lepiej oceniani za badania 

potwierdzaj%ce hipotezy prawdopodobnie lepiej oce-

niaj% badania tych m odych studentów, którym badania 

„wysz y”. Tworzy to swoist% drabin# presji, która mo$e 

prowadzi" do skrzywienia podstawowych za o$e' nauki. 

Podstawowymi celami psychologii jako nauki jest bo-

wiem opisywanie, wyja!nianie i przewidywanie efektów 

czy te$ zale$no!ci (por. Brzezi'ski, 2003). W celach tak 

sformu owanych nie jest powiedziane, $e eksperymen-

ty powinny by" udane, a osi%gane efekty widowiskowe. 

Jednak naukowiec, który opisuje zale$no!ci niepokazu-

j%ce niczego „ciekawego”, niepokazuj%ce istotnych sta-

tystycznie ró$nic, nie publikuje. Co wi#cej, realizowanie 

tzw. replikacji, czyli powtarzanie bada', które kto! ju$ 

wykona , uchodzi za mniej wa$ny sposób uprawiania 

psychologii. Je!li przyj%", $e zasada publish or perish 

jest prawdziwa, to powstaje niebezpieczna motywacja do 

tego, aby eksperymenty „wychodzi y”, tzn. by y zgodne 

z oczekiwaniami. By" mo$e stoimy w a!nie przed kryzy-

sem psychologii tak w%sko rozumiej%cej proces badania: 

jako tylko stawianie hipotez i falsyÞ kowanie ich.

Do!" ciekawym rozwini#ciem tego problemu jest 

analiza eksploracyjna, która z góry zak ada, $e badacz 

z jakiego! powodu nie stawia hipotez badawczych, lecz 

szuka ciekawych efektów, nieoczekiwanych w obliczu 

ju$ posiadanych danych statystycznych. Jest to jednak 

schemat znajduj%cy si# raczej na obrze$u wspó czesnej 
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psychologii. Problem ten porusza Norbert Kerr (1998), 

zaznaczaj%c sztywno!" konÞ rmacyjnego, hipotetycz-

no-dedukcyjnego podej!cia (HD). Co wi#cej, Kerr pi-

sze o pewnym procederze wymuszanym niejako przez 

oczekuj%cych hipotez recenzentów, mianowicie o sta-

wianiu hipotez po wykonaniu eksperymentu przez ba-

dacza. Opisuje ten rodzaj oszustwa jako HARKing 

(Hypothesizing After Results are Known). Potwierdza" 

mo$e to tez# o pewnej presji publikowania oczekiwanych 

wyników. Równouprawnienie w prezentowaniu ocze-

kiwanych i nieoczekiwanych wyników jest tu pewnym 

postulowanym przez niego rozwi%zaniem nieprowadz%-

cym do patologicznego zmieniania hipotez po poznaniu 

wyników.

Podstawowym problemem jest to, $e oszustwo nauko-

we stanowi pewn% strategi# podejmowan% w celu mak-

symalizowania swoich zysków (rozumianych szeroko). 

Ludzie jako gatunek maj% w asne powody, aby k ama", 

oszukiwa" i prezentowa" nieprawdziwe dane o sobie 

i swojej pracy. Jest to zmienna o charakterze zarówno 

sytuacyjnym, jak i ró$nica indywidualna. Motywacj% do 

oszustwa naukowego mog% by" – wed ug Brzezi'skiego 

i wspó pracowników (2008, s. 156) – nast#puj%ce moty-

wy: utrzymanie w !rodowisku naukowym zajmowanej 

pozycji, ch#" potwierdzenia zak adanych i po$%danych 

hipotez i rywalizacja naukowa.

Na podstawie powy$szych rozwa$a' postanowili!my 

przygotowa" krótkie badanie sonda$owe, które pozwoli o 

przetestowa" nast#puj%ce hipotezy.

1. HARKing pojawia si# co najmniej tak samo cz#sto, 

jak tradycyjny model stawiania hipotez przed badaniem 

(pytanie 4).

2. Studenci cz#!ciej wybieraj% odpowied&, $e s% oce-

niani gorzej za badania, które im nie wychodz%, ni$ odpo-

wied&, $e s% oceniani tak samo lub oceniani lepiej (pyta-

nie 5).

3. Studenci cz#!ciej wybieraj% odpowied& wynik po-

twierdzaj!cy hipotez" wnosi wi"cej do nauki ni$ pozosta e 

odpowiedzi (pytanie 6).

4. Studenci cz#!ciej zgadzaj% si# z twierdzeniem, $e nie 

warto powtarza# bada$, które kto% ju& zrealizowa , ni$ 

z twierdzeniem przeciwnym (pytanie 7).

5. Studenci cz#!ciej zgadzaj% si# z twierdzeniem, i$ 

w badaniu eksperymentalnym powinno d!&y# si" do uzys-

kania istotnych statystycznie ró&nic za wszelk! cen", ni$ 

ze zdaniem przeciwnym (pytanie 8).

6. Studenci cz#!ciej zgadzaj% si# z twierdzeniem: znam 

kogo%, kto sam wpisywa  dane zamiast przeprowadzi# ba-

danie w porównaniu do twierdzenia przeciwnego (pyta-

nie 9).

7. Studenci cz#!ciej zgadzaj% si# z twierdzeniem: nie 

powinno si" kara# osób manipuluj!cych wynikami bada$ 

w porównaniu do twierdzenia przeciwnego (pytanie 10).

8. Studenci cz#!ciej wybieraj% opcje, $e wraz z roz-

wojem kariery naukowej (student ' mgr ' dr ' prof.) 

maleje tendencja do manipulowania wynikami w porów-

naniu do innych odpowiedzi (pytanie 11).

9. Studenci cz#!ciej deklaruj%, i$ spotkali si" z sytuacj! 

oszustwa naukowego, ni$ deklaruj% odpowied&, $e nie 

spotkali si" z oszustwem naukowym (pytania 12 i 13).

10. Studenci cz#!ciej deklaruj%, i$ spotkali si" z sy-

tuacj! oszustwa naukowego, ni$ deklaruj% opcj#, $e nie 

spotkali si" z oszustwem naukowym, zarówno prowadz%c 

badania z pracownikiem naukowym (pytanie 12), jak 

i prowadz%c badania z innymi studentami (pytanie 13).

Metoda

W badaniu pos u$ono si# ankiet% internetow%, o któ-

rej wype nienie poproszono studentów i absolwentów 

psychologii (w tym doktorantów). Ponadto, dzi#ki po-

mocy pracowników naukowych i studentów psychologii 

z ró$nych o!rodków akademickich link do badania zosta  
przes any do szerszego grona potencjalnych osób bada-

nych. Ze wzgl#du na zak adan% niech#" do tematu ba-

dania zastosowano procedur# maskuj%c% temat. Ankiet# 

zatytu owano Gospodarowanie wiedz! z bada$ w asnych 

studentów. Zabieg ten mia  na celu zach#cenie mo$liwie 

najwi#kszej liczby studentów do wype nienia ankiety. 

By a to procedura maj%ca wp yn%" raczej na dobór próby, 

ni$ zamaskowa" pytania. Ankieta sk ada a si# z dwóch 

cz#!ci: pierwsza po!wi#cona jest problematyce prowa-

dzenia bada' i oszukiwaniu przez studentów. Spo!ród 

13 pyta' pierwsze trzy maj% charakter maskuj%cy, nato-

miast pozosta e s u$% do bezpo!redniego weryÞ kowania 

za o$onych hipotez. Druga cz#!" ankiety dotyczy danych 

demograÞ cznych opisuj%cych prób#, np. tego, na któ-

rym roku studiuj% osoby badane (nie brano pod uwag# 

studentów pierwszego roku psychologii z za o$enia nie-

maj%cych do czynienia z tworzeniem w asnych projek-

tów badawczych) czy te$, jakie uczelnie reprezentuj%. 

Budowa ankiety dopuszcza a wielokrotne odpowiedzi 

osób badanych w pytaniach dotycz%cych form pope nia-

nych oszustw. Narz#dzie zosta o opublikowane na witry-

nie internetowej. Na zako'czenie ankiety respondenci 

otrzymywali dane kontaktowe do autorów.

Osoby badane

Ankiet# skierowano do studentów i doktorantów psy-

chologii w Polsce. Kontrolowano na poziomie deklaracji 

rok i tryb studiów, uczelni# i specjalizacj#. )rednia wieku 

badanych wynios a M = 24,2; SD = 3,1. W badaniu wzi# y 
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udzia  123 osoby, z czego 87% (107 osób) to kobiety. 

W badanej próbie 18,7% (23 osoby) to doktoranci. Osoby 

bior%ce udzia  w badaniu studiowa y na uniwersytetach: 

Warszawskim, Wroc awskim, Jagiello'skim, im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Gda'skim, Kardyna a Stefana 

Wyszy'skiego w Warszawie, Opolskim oraz w Szkole 

Wy$szej Psychologii Spo ecznej. Wi#kszo!" z nich studio-

wa a w trybie dziennym (79,7%). Osoby badane uczestni-

czy y !rednio w trzech (M = 3,30) projektach, chocia$ ta 

liczba bardzo si# waha a (SD = 3,7). Samodzielnie realizo-

wano M = 2,4 projektu badawczego (SD = 1,7).

Wyniki

Zanim przejdziemy do wyników, chcemy przedsta-

wi" kilka danych jako!ciowych zebranych w kwestio-

nariuszu. Na 123 ankiety, osoby badane pozostawi y 21 

komentarzy do bada', ponadto otrzymali!my trzy wia-

domo!ci e-mailowe komentuj%ce badania. Dziewi#" ko-

mentarzy odnosi o si# do technicznych kwestii budowy 

pyta', które po fazie pilota$owej uwzgl#dnili!my w bu-

dowie kwestionariusza (np. W dwóch ostatnich pytaniach 

nie ma mo&liwo%ci odpowiedzenia „nie”, je%li nie mia o 

si" styku z dan! sytuacj!). Trzy osoby wskazywa y na 

zbyt sugeruj%c% form# pyta' (np. „Czy powinno si" za 

wszelk! cen"…”). Dwie mia y w%tpliwo!ci co do anoni-

mowo!ci badania, cztery osoby mia y uwagi redakcyjne, 

np. zarzuca y brak formy $e'skiej w pytaniu. Jedna osoba 

zaproponowa a dodatkowe pytania (Czy zdarzy o nam si" 

zauwa&y#, &e inni studenci manipulowali danymi), a dwa 

komentarze by y trudne do zaklasyÞ kowania. Ponadto 

korespondencja e-mailowa zawiera a sugestie, $e tego 

typu bada' w ogóle nie powinno si# robi", czy te$ suges-

tie dotycz%ce niew a!ciwej metody badania (Bez porz!d-

nych bada$ jako%ciowych wyniki nie znacz! zupe nie nic. 

Chyba &e o to chodzi o).

Ze wzgl#du na ankietow% form# badania wyniki zapre-

zentowano w formie prostych statystyk cz#sto!ci oraz da-

nych procentowych dla poszczególnych pyta'.

Hipoteza 1: zgodnie z otrzymanymi danymi (Rysu-

nek 1)  %cznie 68 razy osoby badane zaznaczy y jak%! 

form# HARKingu w porównaniu do 80 zaznacze' zgod-

nego z modelem konÞ rmacyjnym postawienia hipotezy 

badawczej przed badaniem. Nie jest to bynajmniej wy-

nik !wiadcz%cy o uczciwo!ci studentów psychologii. 

Stawianie hipotez badawczych przed badaniem jest zda-

niem res pondentów co najmniej tak samo popularne, jak 

zachowania nazwane przez Kerra (1998) HARKingiem. 

Dodatkowo zaobserwowa" mo$na, $e stawianie hipotez, 

nawet je!li s% one pó&niej zmienione, jest najpopularniej-

szym w!ród studentów modelem bada' (Kategoria 2 i 4 

na Rysunku 1).

Rysunek 1.

Cz#sto!" odpowiedzi na pytanie wielokrotnego wyboru (Pytanie 4): Kiedy stawiano hipotezy do twojego badania?
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Hipoteza 2. W pytaniu o ocen# nieudanych bada' res-

pondenci wybrali najcz#!ciej (82 razy, co stanowi 66,6%) 

opcj# takiej samej oceny projektów badawczych bez 

wzgl#du na to, czy projekt si# uda , czy nie. Sugeruje 

to bardziej optymistyczny (ni$ zak adali!my) obraz, 

w którym kwestia potwierdzenia bada' nie ma znaczenia 

przy ocenie formalnej projektu (por. Rysunek 2).

Hipoteza 3 zak adaj%ca, $e studenci cz#!ciej zaznacz% 

odpowied& wynik potwierdzaj!cy hipotez" wnosi wi"cej 

Rysunek 2.

Cz#sto!" odpowiedzi na pytanie nr 5 (wielokrotnego wyboru): Je!li przeprowadza e!(a!) badanie, które nie wysz o to…

Rysunek 3.

Rodzaje oszustwa stosowane w zale$no!ci od tego czy student pracowa  nad projektem z pracownikiem naukowym, czy te$ nie.
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Tabela 1.

Warto!ci procentowe odpowiedzi na pytania 6–11 w ankiecie

Pytanie w ankiecie wraz z opcj% odpowiedzi Cz#sto!" %

6. Który wynik bada' wnosi wi#cej do nauki: potwierdzaj%cy czy obalaj%cy hipotez#?

a) potwierdzaj%cy 007 05,7

b) obalaj%cy 037 30,1

c) obydwa wnosz% tyle samo 079 64,2

7. Czy warto powtarza" badanie, które kto! ju$ zrealizowa ?

a) tak 120 97,6

b) nie 003 02,4

8. Czy w badaniu eksperymentalnym powinno d%$y" si# do uzyskania istotnych statystycznie ró$nic 

za wszelk% cen#?

a) tak 007 05,7

b) nie 116 94,3

9. Czy znasz kogo!, kto sam wpisywa  dane zamiast przeprowadzi" badanie?

a) tak 085 69,1

b) nie 038 30,9

10. Czy powinno si# kara" osoby manipuluj%ce wynikami bada'?

a) tak 106 86,2

b) nie 017 13,8

11. Czy wraz z rozwojem kariery naukowej (student + mgr + dr + prof.) zmienia si# tendencja 

do manipulowania wynikami?

a) Tendencja ro!nie wraz z rozwojem kariery naukowej 015 12,2

b) Tendencja maleje wraz z rozwojem kariery naukowej 043 35,0

c) Tendencja nie zmienia si# wraz z rozwojem kariery naukowej 065 52,8

do nauki ni$ odpowied& wynik obalaj!cy hipotez" wnosi 

wi"cej do nauki lub oba wnosz! tyle samo nie zosta a po-

twierdzona. W badaniu jedynie siedem osób ze 123 bada-

nych wskaza o na to, i$ wyniki potwierdzaj%ce hipotez# 

s% lepsze ni$ te obalaj%ce, co nie pozwala na przyj#cie 

zak adanej hipotezy (por. Tabela 1).

Hipoteza 4 oraz Hipoteza 5 nie zosta y potwierdzone. 

Znakomita wi#kszo!" osób wskaza a na to, $e warto po-

wtarza" badanie, które kto! ju$ zrealizowa  (por. Tabela 

1, pytanie 7). W pytaniu ósmym (por. Tabela 1), maj%cym 

bada" presj# na uzyskiwanie statystycznie istotnych ró$-

nic, jedynie 5,7% osób wskaza o, i$ powinno si# d%$y" za 

wszelk% cen# do takich wyników.

Hipoteza 6 zosta a potwierdzona. Na pytanie: Czy znasz 

kogo%, kto sam wpisywa  dane zamiast przeprowadzi# ba-

danie, 69,1% osób odpowiedzia o twierdz%co ((2 = 9,35; 

p < 0,05).

Hipoteza7. W pytaniu dziesi%tym (badaj%cym pob a$-

liwo!" wzgl#dem oszustów) osoby badane opowiedzia y 

si# za karaniem nieuczciwych badaczy – rozk ad odpo-

wiedzi okaza  si# nielosowy ((2 = 36,34; p < 0,001).

Hipoteza 8 zosta a zweryÞ kowana negatywnie, gdy$ 

ponad po owa osób badanych zaznaczy a, i$ tendencja do 

manipulowania wynikami nie zmienia si# wraz z rozwo-

jem kariery naukowej (52,80%, por. Tabela 1).

Hipoteza 9 i 10. Pytania 12 i 13 zaprezentowane na 

wykresie (por. Rysunek 3) wykazuj%, $e studenci cz#!ciej 

wybieraj% odpowied& nie spotka em si" z tak! sytuacj! 

(oszustwa), gdy pracuj% z pracownikiem naukowym, ni$ 

wtedy, gdy s% to projekty studenckie. Dodatkowo 71 osób 

badanych (57,7%) twierdzi, $e uczestniczy o w projek-

tach z innymi studentami, w których dokonywano ma-

nipulacji wynikami, w porównaniu do 52 osób, które nie 

spotka y si# z $adn% form% manipulowania wynikami (co 
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nie jest rozk adem losowym; (2 = 2,93; p < 0,1). W sytu-

acji projektów realizowanych z pracownikami naukowy-

mi jedynie 18 osób (14,6%) zaznaczy o, $e spotka o si# 

z jak%! forma oszustwa (co nie jest rozk adem losowym; 

(2 = 61,54; p < 0,001), co mo$e sygnalizowa", i$ oszus-

two pope niane na etapie edukacji znacznie (acz nieca -
kowicie) s abnie w badaniach prowadzonych po zako'-

czeniu edukacji (przeciwnie do zak adanej w hipotezie 

zale$no!ci).

Dyskusja wyników

Tendencja do oszustwa naukowego nie ro!nie wraz ka-

rier% naukow% (przynajmniej w oczach osób badanych). 

Niepokoj%ce s% natomiast wyniki dotycz%ce HARKingu 

(Kerr, 1998): spora cz#!" osób badanych zaznaczy a t# 

form# praktyki post#powania z hipotezami badawczy-

mi. Wynik ten jest zastanawiaj%cy i by" mo$e pokazu-

je pewien kryzys konÞ rmacyjnego podej!cia do nauki. 

Ciekawszym wynikiem by oby replikowanie bada' Kerra 

na naukowcach, co jest naszym pomys em na dalsze ba-

dania. Zaskakuj%cym wynikiem jest dla nas tak$e to, $e 

badania, które „nie wychodz%”, s% tak samo dobrze oce-

niane przez wyk adowców, jak projekty udane (w domy!-

le – z istotnymi ró$nicami). Je!li swoista presja publika-

cyjna jest odczuwana w polskim szkolnictwie wy$szym, 

powinno si# to przek ada" na sposób oceniania studen-

tów. Jest to oczywi!cie pytanie tylko po!rednio dotycz%ce 

omawianego zjawiska. Ciekaw% spraw% jest kontakt osób 

badanych z nieuczciwym post#powaniem (oszustwem 

naukowym). Mimo $e poprzednio omawiane tematy po-

kazuj% wr#cz wzorcowe (z wyj%tkiem stawiania hipotez) 

wyniki, to pytanie o kontakt z formami oszustwa pokazu-

je powszechno!" nieuczciwo!ci na polskich uczelniach. 

Ciekawym i do!" optymistycznym wynikiem jest to, $e 

w projektach badawczych wspó tworzonych przez pra-

cowników naukowych sytuacje oszustw s% rzadsze.

Chocia$ nasza próba jest daleka od reprezentatywno!ci, 

wydaje si#, $e uzyskane wyniki rzucaj% pewne !wiat o na 

zwi%zek wy$szej edukacji z uczciwo!ci% studentów i na-

ukowców w dziedzinie psychologii. Optymistyczne jest 

to, i$ na poziomie deklaratywnym osoby badane twierdz%, 

$e powinno si# kara" wszelkie formy oszustwa naukowe-

go. Faktem jest te$, $e ponad po owa respondentów ma 

do!wiadczenie zwi%zane z zetkni#ciem si# z jego przeja-

wami. Pozwala to s%dzi", i$ jeszcze wiele pozosta o do 

zrobienia w kwestii prawdziwej internalizacji zasad mo-

ralnych w dziedzinie naukowych bada' psychologicznych.

Nale$y równie$ podkre!li", $e wybrana przez nas me-

toda bada' pokazuje deklaratywne odpowiedzi osób 

badanych, st%d by" mo$e przedstawione dane s% bardzo 

optymistyczne w porównaniu do opisanych danych z in-

nych krajów. Ciekawe by oby jednak zbadanie tego za-

gadnienia w sposób mniej transparentny oraz zbadanie 

warunków, w których osoby badane by yby bardziej 

sk onne do oszustw akademickich.
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Za$#cznik 1.

Tre!" pyta' ankiety.

4. Kiedy stawiano hipotezy do twojego badania?

a. nie stawiano hipotez

b. stawiano hipotezy przed badaniem, ale po analizie przynajmniej jedna z nich zosta a zmodyÞ kowana

c. stawiano hipotezy przed badaniem, ale po analizie wi#cej ni$ jedna zosta a zmodyÞ kowana

d. stawiano hipotezy po wykonaniu analiz statystycznych

e. wszystkie hipotezy postawiono przed rozpocz#ciem badania i nie modyÞ kowano ich po zebraniu danych

5. Je!li przeprowadza e!(-a!) badanie, które nie wysz o, to:

a. zosta o ono gorzej ocenione z tego powodu

b. zosta o ono ocenione tak samo, jak projekty, które si# uda y
c. zosta o ono ocenione lepiej ni$ projekty, które si# uda y
d. zosta e!(-a!) poproszony(-a) o powtórzenie badania

e. badania zawsze mi wychodzi y
6. Który wynik bada' wnosi wi#cej do nauki:

a. potwierdzaj%cy

b. obalaj%cy hipotez#
c. oba wnosz% tyle samo

7. Czy warto powtarza" badanie, które kto! ju$ zrealizowa ?
a. tak

b. nie

8. Czy w badaniu eksperymentalnym powinno d%$y" si# do uzyskania istotnych statystycznie ró$nic za wszelk% cen#?

a. tak

b. nie

9. Czy znasz kogo!, kto sam wpisywa  dane zamiast przeprowadzi" badanie?

a. tak

b. nie

10. Czy powinno si# kara" osoby manipuluj%ce wynikami bada'?

a. tak

b. nie

11. Czy wraz z rozwojem kariery naukowej (student + mgr + dr + prof.) zmienia si# tendencja do manipulowania 

wynikami?

a. ro!nie

b. maleje

c. nie zmienia si#
12. Czy prowadz%c badania z pracownikiem naukowym twojej uczelni, spotka e!(-a!) si# z sytuacj%:

a. „poprawiania” danych w bazie danych

b. zwi#kszania liczby osób badanych poprzez duplikowanie danych (te same osoby wyst#powa y 2 razy w bazie 

danych)

c. wymy!lania baz danych od pocz%tku do ko'ca

d. nie spotka em(-am) si# z tak% sytuacj%
13. Czy prowadz%c badania z innymi studentami, spotka e!(-a!) si# z sytuacj%:

a. „poprawiania” danych w bazie danych

b. zwi#kszania liczby osób badanych poprzez duplikowanie danych (te same osoby wyst#powa y 2 razy w bazie 

danych)

c. wymy!lania baz danych od pocz%tku do ko'ca

d. nie spotka em(-am) si# z tak% sytuacj%
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