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wprowadzenie

obecne zainteresowanie zjawiskiem nieuczciwości akademickiej (2670 arty‑ 
kułów naukowych opublikowanych od 2000 roku według danych platformy  
ebsCo) wiąże się z rosnącą częstością jego występowania w szkołach i na uczel‑
niach wyższych (McCabe, treviño, butterfield, 2001) oraz nagłaśnianymi skan‑
dalami, związanymi z oszustwami w środowiskach naukowych (szpunar, 2013; 
Wieczorek, 2011). 

W poszukiwaniu przyczyn takiego stanu rzeczy zwraca się uwagę na różno‑ 
rodne czynniki, m.in. wpływy rodziców na zachowania podejmowane przez 
dzieci (houser, list, piovesan, samek, Winter, 2016; Qualls, 2014), cechy jednost‑
kowe predestynujące do popełniania oszustw (Witmer, Johansson, 2015), okreś‑ 
lone elementy środowiska akademickiego, sprzyjające nieuczciwemu postępo‑
waniu (ehrich, Cranston, kimber, starr, 2012) oraz zachowania samych wykła‑
dowców sprzyjające podejmowaniu oszustw przez studentów (seals, hammons,  
Mamiseishvili, 2014). 

przeprowadzone dotychczas w  polsce badania nieuczciwości akademic‑
kiej skupiały się na szerokiej perspektywie pedagogicznej (por. Andrukowicz, 
2003; kobierski, 2006; śliwerski, kobierski, 2006) i socjologicznej tego zjawiska  
(por. Chodkowska, byra, kazanowski, parchomiuk, szabała, 2010; gromkowska‑
 ‑Melosik, 2007) oraz jego określonych wymiarach psychologicznych (por. błach‑
nio, 2008; Chudzicka ‑Czupała, 2014a, 2014b; górnik ‑durose, landowska, 2013; 
krawczyk, 2012; landowska, 2012; Wołpiuk ‑ochocińska, 2018). Nie prowadzono 
natomiast gruntownych badań nieuczciwości akademickiej wśród przedstawi‑ 
cieli tzw. pokolenia milenijnego (osoby urodzone pomiędzy rokiem 1986 a 2010), 
stanowiących obecnie większość studentów uczelni wyższych (Ciechanowska, 
2014; lowery, 2004), które ujmowałyby charakterystyczne zmienne, związane 
z powszechnością, zasięgiem i rodzajami oszustw akademickich, oraz możliwość 
ich kontroli w określonych warunkach kulturowych, mogących istotnie modyfi‑
kować charakter nieuczciwości (por. Chudzicka ‑Czupała, lupina ‑Wegener, bor‑
ter, hapon, 2013; grimes, 2004; hayes, introna, 2005). Analiza wspomnianych 
elementów i  wypracowanie na ich podstawie skutecznych interwencji wydają 
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się szczególnie istotne w  świetle wyników badań, wskazujących na przenosze‑
nie nagradzających doświadczeń związanych z oszustwami na kolejne środowi‑
ska edukacyjne (bernardi i  in., 2004), zawodowe (Johnstone, 2016) i  społeczne  
(Mcternan, love, Rettinger, 2014) oraz powiązanie podejmowania nieuczci‑
wych działań z satysfakcją z nauki oraz dobrostanem życiowym (Muñoz ‑garcía, 
Aviles ‑herrera, 2014). 

Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, zaprezentowanie obecnego stanu 
wiedzy na temat nieuczciwości akademickiej, psychologicznych predyktorów jej 
podejmowania, modeli teoretycznych, umożliwiających jej przewidywanie oraz 
sposobów przeciwdziałania jej występowaniu, po drugie – opisanie przeprowa‑
dzonych we wskazanych obszarach badań własnych oraz, po trzecie, sformuło‑
wanie na ich podstawie wniosków o możliwościach aplikacyjnych w środowisku 
akademickim.



Nieuczciwość akademicka

Nieuczciwość akademicka obejmuje „pozyskiwanie, otrzymywanie lub prze‑
kazywanie informacji od innych studentów, wykorzystywanie niedozwolonych 
materiałów lub informacji oraz omijanie procesu oceniania” (Faucher, Caves, 
2009, s. 38) realizowane z wykorzystaniem tradycyjnych lub nowoczesnych me‑
tod (Witherspoon, Maldonado, lacey, 2010). Motywacją do jej podejmowania 
jest chęć otrzymania oceny wyższej od tej, którą, w swoim przekonaniu, student 
zdobyłby bez uciekania się do nieuczciwości (Michaels, Miethe, 1989). 

do konsekwencji podejmowania przez studentów oszustw w  środowisku 
akademickim zalicza się: utratę przez nich możliwości zdobycia dogłębnej wie‑
dzy i uzyskiwanie nieuczciwej przewagi nad innymi studentami oraz zakłócenie 
efektywnego procesu oceny umiejętności studentów, przeprowadzanego przez 
wykładowców (bouville, 2010). W  ten sposób pracownicy naukowi tracą szan‑
sę na dostrzeżenie trudności studentów w opanowaniu obecnego materiału oraz 
wprowadzenie odpowiednich zmian w celu zmodyfikowania oraz udoskonalenia 
zajęć przeprowadzanych w przyszłości (passow, Mayhew, Finelli, harding, Car‑
penter, 2006). Choć wystawiane przez nich oceny bazują na nietrafnej ewaluacji 
zdolności studenta, to traktowane są przez przyszłych pracodawców jako ade‑
kwatny wskaźnik wiedzy kandydata, którego nieuczciwość może odbić się także 
na podejmowanych później działaniach zawodowych (harding, Carpenter, Fi‑
nelli, passow, 2004). 

Rodzaje nieuczciwych zachowań akademickich

do tradycyjnych metod nieuczciwego pozyskiwania, otrzymywania i prze‑
kazywania informacji od innych zalicza się między innymi: „ściąganie” (pod‑
patrywanie i  kopiowanie) odpowiedzi od innego studenta; wymienianie się  
kartami odpowiedzi podczas testu; komunikowanie się w trakcie testu z  inny‑ 
mi studentami (z wykorzystaniem języka migowego, opracowanych wcześniej 
znaków lub gestów); przekazywanie w  czasie egzaminu informacji zamiesz‑
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czonych na posiadanych przy sobie przedmiotach (m.in. przyborach do pi‑
sania, okularach, napojach, ubraniach, gumach do żucia czy własnej skórze); 
podstawianie zastępcze na czas egzaminu innego studenta, przystępującego do  
egzaminu zamiast właściwego studenta; udzielanie informacji przez egzami‑
natora; umożliwianie studentom nienadzorowanych wyjść z  sali w  trakcie eg‑
zaminu; pomaganie innym w  oszukiwaniu poprzez umożliwianie kopiowania  
odpowiedzi podczas egzaminu, podawanie poprawnych odpowiedzi, siadanie 
blisko osoby, której ma się zamiar pomagać lub od której pomocy się oczekuje. 
do nowoczesnych metod w  tej kategorii nieuczciwości zaliczyć można: korzy‑
stanie z  telefonów komórkowych w celu przesłania prawidłowych odpowiedzi, 
wykonywanie zdjęć kart odpowiedzi i  testów oraz wypełnianie kart ultrafiole‑
towym długopisem (Cizek, 1999; davis, grover, becker, Mcgregor, 1992; Fau‑
cher, Caves, 2009; gromkowska ‑Melosik, 2007; McCabe, treviño, 1996; Wither‑
spoon i in., 2010).

tradycyjne sposoby korzystania z niedozwolonych materiałów lub informacji 
to: używanie ściąg, notatek lub podręczników, kradzież testu, odpisywanie zadań 
od innych, kupowanie prac napisanych przez inne osoby oraz dopuszczenie się 
plagiatu. do nowoczesnych sposobów należą za to: korzystanie z usług firm zaj‑
mujących się pisaniem prac na zamówienie, nagrywanie odpowiedzi na mikro‑ 
urządzenia, korzystanie ze źródeł internetowych w celu popełnienia plagiatu, na‑
grywanie notatek lub fragmentów podręczników i odtwarzanie ich jako muzyki, 
korzystanie z internetu w trakcie testu lub egzaminu oraz korzystanie z kalkula‑
torów (Cizek, 1999; davis i in., 1992; Faucher, Caves, 2009; gromkowska ‑Melosik, 
2007; McCabe, treviño, 1996; Witherspoon i in., 2010).

omijanie systemu oceny może natomiast przebiegać tradycyjnie – polegać 
na tłumaczeniu niemożności udziału w  egzaminie lub oddania pracy zalicze‑
niowej na czas nieprawdziwym (zmyślonym) wydarzeniem rodzinnym lub oso‑
bistym, fikcyjną chorobą, zapomnieniem zabrania pracy, problemami z  dru‑ 
karką lub wysłaniem pracy mailem; wpisywaniu nazwiska osoby nieobecnej na 
listę osób, które uczestniczyły w zajęciach, pracy grupowej nad zadaniem indy‑
widualnym, niezgłaszaniu oszustw innych, a także fałszowaniu bibliografii oraz 
danych otrzymanych w  trakcie prowadzonych badań. do nowoczesnych spo‑ 
sobów angażowania się w  ten typ nieuczciwych zachowań zaliczyć można na‑ 
tomiast fałszowanie danych laboratoryjnych (Cizek, 1999; davis i  in., 1992;  
Faucher, Caves, 2009; gromkowska ‑Melosik, 2007; McCabe, treviño, 1996;  
Witherspoon i in., 2010).

Zasięg występowania zjawiska nieuczciwości akademickiej

Analizy częstości występowania nieuczciwych zachowań wśród studentów, 
prowadzone na całym świecie, wskazują na powszechny charakter tego zjawiska. 
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Ameryka Północna. badania prowadzone w stanach zjednoczonych poka‑
zały, że spośród 1 970 biorących udział w sondażu studentów 71% można było 
zaliczyć do grupy oszukujących na szeroką skalę (serious cheaters), czyli do 
osób, które przyznały się do jednego lub większej ilości przypadków kopiowa‑
nia odpowiedzi od innych studentów, korzystania ze ściąg oraz pomocy innym 
w  oszukiwaniu podczas testu lub egzaminu w  roku akademickim 1995–1996 
(McCabe i  in., 2001). Jak wskazują analizy McCabe’a (2005), najczęściej popeł‑
nianymi wykroczeniami wśród badanych przez niego w latach 2002–2005 stu‑
dentów z usA oraz kanady były: współpraca z innymi przy indywidualnym za‑
daniu (42% badanych spośród 63 700), parafrazowanie lub kopiowanie tekstu 
spoza internetu bez podania źródła (38% badanych spośród 63 700) oraz do‑
wiadywanie się od osób, które zdawały wcześniej dany test, szczegółów na te‑
mat jego treści (33% badanych spośród 18 177). dodatkowo badania longitudi‑
nalne, przeprowadzone przez McCabe’a i treviño (1996), pokazują, że poziom 
nieuczciwości wśród studentów w stanach zjednoczonych na przestrzeni 30 lat 
pozostaje relatywnie stały, choć w  niektórych kategoriach zanotowany został 
znaczny wzrost (tabela 1). Jak pokazują szczegółowe wyniki, trzech na czterech 
spośród 5 000 badanych w  1963 roku studentów przyznało się do popełnienia 
jednego z  13 (zawartych na liście) nieuczciwych zachowań, natomiast w  roku 
akademickim 1990–1991 do przynajmniej jednego z 14 z listy przedstawionych 
im nieuczciwych zachowań przyznało się dwóch na trzech wśród 6 000 bada‑
nych studentów.

Tabela 1
Porównanie częstości podejmowania nieuczciwych zachowań na uniwersyte-
tach w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni 30 lat

Forma nieuczciwego zachowania rok 1963 rok 1993

Ściąganie od innych 26% 52%

Pomoc innym w oszukiwaniu 23% 37%

Korzystanie ze ściąg 16% 27%

Kopiowanie materiałów bez odniesienia do źródła 49% 54%

Plagiat 30% 26%

Fałszowanie bibliografii 28% 29%

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego 19% 14%

Współpraca podczas zadania indywidualnego 11% 49%

opracowanie własne na podstawie: McCabe, treviño (1996).

Ameryka Południowa. Wśród studentów jednej z prywatnych uczelni w Mek‑
syku 27,1% badanych oszukiwało podczas jednego z pięciu ostatnich egzaminów, 
a 3% podczas wszystkich pięciu (Ayala, Quintanilla, 2014). z kolei badani w bra‑
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zylii studenci medycyny deklarowali, że oszukiwali w  trakcie testów (88% ba‑
danych), popełnili plagiat (78% badanych) oraz sfałszowali listę obecności (63%  
badanych) (da Costa i in., 2006). spośród 1 194 studentów badanych na uniwer‑ 
sytecie Andyjskim (kolumbia) 94% przyznało, że jednokrotnie lub częściej 
oszukiwało podczas studiów (Mejía, ordóñez, 2004). W  badaniu ordóñez,  
Mejía i Castellanos (2006) przeprowadzonym na tym samym uniwersytecie 60% 
uczestniczących w nim studentów uznało, że chęć pomocy koledze w imię przy‑
jaźni usprawiedliwia nieuczciwość akademicką.

Afryka. Analizy nieuczciwości akademickiej prowadzone w Afryce pokaza‑
ły, że połowa z badanych na uniwersytecie w hawassie (etiopia) studentów za‑
znaczała „zawsze”, udzielając odpowiedzi na pytanie o  częstość pojawiania się 
oszustw na testach i podczas egzaminów (bachore, 2016), natomiast niedozwolo‑
ne dzielenie się odpowiedziami w trakcie zadań pojawiało się kilka razy według 
43% procent oraz wielokrotnie według 31% studentów badanych przez saanę, 
Ablordeppeya, Mensaha i karikariego (2016) na politechnice Wa (ghana). stu‑
denci uniwersytetu w Cape Coast (ghana) wskazywali, że najczęściej podejmo‑
wanymi przez nich nieuczciwymi działaniami jest stosowanie języka migowego 
w trakcie egzaminów (82% badanych), ściąganie odpowiedzi od innych studen‑
tów (44% badanych) oraz podawanie odpowiedzi innym studentom (43% bada‑
nych) (Amua ‑sekyi, Mensah, 2016). 

Europa. badania z  wykorzystaniem scenariuszy zdarzeń prowadzone przez 
Đogaš i in. (2016) wśród studentów medycyny z Macedonii, bośni i hercegowiny 
oraz Chorwacji pokazały, że:
•	 11% badanych z Macedonii, 21% badanych z bośni i hercegowiny oraz 5% ba‑

danych z Chorwacji nie poprosiłoby nikogo o wpisanie swojego nazwiska na 
liście osób obecnych na zajęciach podczas swojej nieobecności,

•	 20% badanych z  Macedonii, 13% badanych z  bośni i  hercegowiny oraz 14% 
badanych z  Chorwacji nie zwróciłoby się do nikogo o  podanie odpowiedzi 
podczas egzaminu lub testu,

•	 44% badanych z  Macedonii, 33% badanych z  bośni i  hercegowiny oraz 45% 
badanych z Chorwacji nie poprosiłoby nikogo o wysłanie odpowiedzi przez te‑
lefon w trakcie testu lub egzaminu,

•	 53% badanych z  Macedonii, 64% badanych z  bośni i  hercegowiny oraz 74% 
badanych z Chorwacji nie poprosiłoby nikogo o wykorzystanie swoich osobi‑
stych związków z wykładowcą, aby umożliwić sobie zdanie egzaminu.

spośród 752 studentów rachunkowości badanych w irlandii przez ballantine, 
McCourt larres oraz Mulgrewa (2013) 32% stwierdziło, że nieinformowanie pro‑
wadzącego o  błędzie przy obliczaniu wyników, skutkujące zawyżeniem oceny, 
jest akceptowalnym zachowaniem, 12% zaznaczyło, że nie zgadza się ze stwier‑
dzeniem „bycie uczciwym jest dla mnie ważniejsze niż wysokie oceny”, a  21% 
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uważa, że niezgłaszanie nieuczciwego zachowania innego studenta w trakcie eg‑
zaminu jest do przyjęcia. badania trost (2009), prowadzone na 322 studentach 
trzech uniwersytetów w szwecji, pokazały natomiast, że najczęściej podejmowa‑
nymi nieuczciwymi działaniami w  tej grupie były: podawanie prowadzącemu 
fałszywych informacji na temat problemów zdrowotnych lub innych sytuacji lo‑
sowych, aby uzyskać specjalne względy podczas oceny egzaminu (81% badanych) 
i uzyskać przedłużenie terminu złożenia pracy (79% badanych), dokonanie pla‑
giatu (61% badanych) oraz kopiowanie pracy innych studentów (55% badanych). 

Azja. spośród 1 100 badanych na uniwersytecie w  Ariel (izrael) studentów 
ponad 25% przyznało się do podejmowania nieuczciwych działań, w tym oszu‑
kiwania w  ciągu ostatniego miesiąca przynajmniej jednokrotnie na teście (13% 
badanych) oraz przy wykonywaniu zadania domowego (27% badanych) (korn, 
davidovitch, 2016), natomiast ponad 90% badanych w  teheranie (iran) przez 
khodaiego, Moghadamzadeha oraz salehiego (2011) studentów zadeklarowało, 
że w trakcie jednego roku akademickiego oszukiwało podczas egzaminów oraz 
zadań domowych. badania prowadzone na tajwanie pokazały, że 62% spośród 
2 068 badanych studentów przynajmniej jednokrotnie zachowywało się nieuczci‑
wie podczas studiowania (lin, Wen, 2007), natomiast najczęściej deklarowanymi 
oszustwami, zgodnie z wynikami yang (2012) były: fałszowanie wyników (28%), 
fałszowanie bibliografii (23%) oraz wykorzystywanie tej samej pracy do zalicze‑
nia kilku przedmiotów (25%). do pojawiających się często przejawów nieuczci‑
wości akademickiej należały także:
•	 pozwalanie innym studentom na kopiowanie własnej pracy – 94,4% spośród 

518 studentów badanych na uniwersytecie i dwóch politechnikach w singapu‑
rze (lim, see, 2001),

•	 współpraca z innymi osobami podczas zadania, które miało być wykonane sa‑
modzielnie – 80% spośród 1 097 studentów 16 szkół wyższych w Chinach (Ma, 
McCabe, liu, 2013),

•	 pytanie o  treść zbliżającego się testu osobę, która już go zdawała – 69% spo‑
śród 273 studentów badanych na uniwersytecie w  seulu (korea południowa) 
(ledesma, 2011). 

Australia i  Oceania. badania prowadzone na uniwersytecie w  New south 
Wales (Australia) pokazały, że 78% badanych przynajmniej raz oszukiwało 
w  trakcie studiowania (kidwell, kent, 2008), natomiast wśród 1 174 studentów 
czterech uniwersytetów w  Queensland (Australia) 52% deklarowało, że konty‑
nuowało pisanie testu po jego zakończeniu, 49% podawało odniesienia do źró‑
dła informacji zamieszczonej w pracy, ale nie oznaczało cytatów cudzysłowem, 
a 47% popełniało plagiat (brimble, stevenson ‑Clarke, 2005). badania prowadzo‑
ne w  Nowej zelandii przez Williams i  Williamsa (2012) wykazały, że 31% ba‑
danych przez nich studentów przyznało się do popełnienia oszustwa w  trak‑
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cie trwania studiów przynajmniej jednokrotnie. Analizy prowadzone na grupie  
1 126 studentów pokazały natomiast, że 88,3% zadeklarowało podejmowanie 
nieuczciwych działań w trakcie studiów, z czego 70% wskazało, że zapłaciło in‑
nej osobie za dokończenie zadania, 50% korzystało z  niedozwolonych materia‑
łów podczas testów, a  10% prosiło inną osobę o  napisanie egzaminu w  zastęp‑
stwie za siebie (de lambert, ellen, taylor, 2006).

dla podsumowania zaprezentowanych wyników badań warto przytoczyć 
analizę dotyczącą nieuczciwego zachowania na egzaminach w  postaci ściąga‑
nia, przeprowadzoną na 7 213 studentach ekonomii i  kierunków biznesowych  
w  21 krajach (teixeira, Rocha, 2010). Jak pokazują dane zamieszczone w  ta‑ 
beli 2, choć poziom oszukiwania był zróżnicowany wśród studentów pochodzą‑
cych z odmiennych krajów, to w przypadku żadnego z nich nie osiągnął 0, przy 
najniższych wskaźnikach wynoszących 4,5% dla szwecji oraz 5,1% dla danii.

Tabela 2
Porównanie częstości przejawiania nieuczciwych zachowań na uniwersytetach 
w 21 krajach

Państwo Poziom nieuczciwości

Szwecja, Dania  0%—10% 

irlandia, Wielka Brytania 10%—20%

nowa Zelandia 20%—30%

Stany Zjednoczone 30%—40%

nigeria, argentyna 40%—50%

Niemcy 50%—60%

Hiszpania, Włochy, Portugalia, Mozambik 60%—70%

Austria, Kolumbia, Turcja 70%—80%

Brazylia, Francja, Słowenia 80%—90%

Rumunia, Polska 90%—100%

opracowanie własne na podstawie: teixeira, Rocha (2010).

Polska. badania przeprowadzone na kluczowych dla niniejszego opracowa‑
nia grupach polskich studentów również wskazują na znaczne rozpowszechnie‑
nie wśród nich nieuczciwości akademickiej (błachnio, 2008). W badaniach Wy‑
plera (2014) ponad 90% badanych studentów, udzielając odpowiedzi na pytanie, 
jak często zdarzało im się ściągać na egzaminach, wybierało odpowiedź inną niż 
„nigdy”, podobnie jak studenci badani przez gromkowską ‑Melosik (2007), z któ‑
rych 94% przyznało się do ściągania w czasie studiowania. Wysoki poziom nie‑
uczciwości deklarowali także studenci kierunków biznesowych, badani przez 
luptona, Chapmana i Weissa (2000), z których 84% przyznało się do oszukiwa‑
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nia w czasie studiów, a 59% – do oszukiwania na zajęciach, na których przepro‑
wadzane było badanie. także w badaniach eksperymentalnych, przeprowadzo‑
nych przez krawczyka (2012), ponad 60% osób w  grupie kontrolnej i  ekspery‑
mentalnej zadeklarowało podejmowanie nieuczciwych działań w  toku studiów, 
a 9% spośród wszystkich badanych zaznaczyło, że oszukiwało podczas przepro‑
wadzonego tego dnia egzaminu. 

Nieuczciwe zachowania studentów ujawniają się również w obszarze podej‑
mowanych przez nich badań naukowych, o czym świadczą wyniki badań lan‑
dowskiej (2012), w których ponad połowa badanych magistrantów przyznała się 
do popełniania plagiatu w przeszłości, a prawie połowa deklarowała, że prawdo‑
podobnie popełni go przy pisaniu pracy magisterskiej. Analizy przeprowadzone 
przez zdybka, Walczaka i zdybek (2012) pokazały natomiast, że 46% badanych 
studentów oraz doktorantów, prowadząc badania z innymi studentami, „popra‑
wiało” dane w bazie danych, 20% zwiększało liczbę osób badanych poprzez du‑
plikowanie danych, a 22% – wymyślało bazę danych w całości. 

o częstości pojawiania się nieuczciwych zachowań wśród studentów wnios‑ 
kować można także, analizując działalność uczelnianych komisji dyscypli‑
narnych i  rozstrzyganych na ich posiedzeniach spraw. przykładowo, zgodnie  
z  klasyfikacją przeprowadzoną przez dębek i  in. (2003), dwie trzecie orzeczeń 
wydanych w roku akademickim 2001/2002 na uniwersytecie Warszawskim do‑
tyczyło spraw dyscyplinarnych, obejmujących przypadki szeroko rozumianego 
fałszerstwa oraz plagiatu, podstawiania na egzaminie innej osoby, a także posłu‑
giwania się na egzaminie telefonem komórkowym.



Predyktory nieuczciwości akademickiej

próby uchwycenia indywidualnych cech, sprzyjających popełnianiu oszustw 
akademickich, były podejmowane już od początku XX wieku (por. parr, 1936), 
dlatego też liczba poznanych dotychczas cząstkowych zależności jest stosunko‑
wo rozległa.

Osobowość

Jednostki charakteryzujące się wysokim poziomem impulsywności, czyli 
skłonnością do podejmowania działań bez zważania na ich logiczne konsekwen‑
cje (Anderman, Crupp, lane, 2010), są generalnie mniej skłonne do odracza‑
nia gratyfikacji w sytuacji umożliwiającej osiągnięcie natychmiastowej nagrody 
i w związku z tym – bardziej skłonne do angażowania się w moralne transgresje 
(bravo, lumpkin, 2010). W dotychczas przeprowadzonych badaniach impulsyw‑
ność stanowiła predyktor moralnych transgresji (Mcternan i in., 2014) oraz nie‑
uczciwości akademickiej (Anderman i in., 2010) wśród osób należących do grupy  
najczęściej popełniającej oszustwa akademickie (wzrost impulsywności o  jedną  
jednostkę wiązał się w  ich przypadku ze wzrostem szans na angażowanie się 
w nieuczciwe zachowania o 3,74).

z kolei osoby o  wysokim poziomie poszukiwania doznań przejawiają po‑
trzebę angażowania się w nowe i intensywne aktywności oraz są skłonne podej‑
mować ryzyko, aby ich doświadczać (kalichman, simbayi, Jooste, Cain, Cherry, 
2006; zuckerman, Neeb, 1979). Jak pokazują badania, cecha ta wiąże się z wyż‑
szym poziomem deklarowanej nieuczciwości akademickiej, prawdopodobnie 
wynikającej ze wzrostu pobudzenia wywołanego przez zagrożenie bycia przyła‑
panym (Mcternan i in., 2014). zależność tę potwierdzają zarówno badania kwe‑
stionariuszowe, wskazujące na wyższy poziom poszukiwania doznań wśród osób 
angażujących się w  nieuczciwe zachowania akademickie (de bruin, Rudnick, 
2007), jak i  badania eksperymentalne, w  których wzrost poszukiwania doznań 
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o jedną jednostkę wiązał się ze wzrostem szans na oszukiwanie o 13,5% (deAnd‑ 
rea, Carpenter, shulman, levine, 2009).

Również wysoki poziom prokrastynacji, prowadzący do celowego odraczania 
konkretnego działania, pomimo świadomości, że zwlekanie z jego wykonaniem 
doprowadzi do negatywnych konsekwencji (steel, 2007), wykazuje powiązania 
z angażowaniem się w nieuczciwe zachowania akademickie. Jak pokazują bada‑
nia, studenci, którzy deklarują popełnianie plagiatu oraz oszukiwanie na egza‑
minie, osiągają wysokie wyniki w obszarze prokrastynacji (Roig, de tommaso, 
1995), która w badaniach Mih i Miha (2016) stanowiła istotny (β = 0,23) predyk‑
tor nieuczciwości akademickiej.

Metaanalizy przeprowadzone przez Crown i  spillera (1998) oraz Whitleya 
(1998) wskazują także na związek pomiędzy poziomem nieuczciwości akade‑
mickiej a  umiejscowieniem kontroli oraz typem osobowości A. studenci, któ‑
rzy wierzą, że ich sukcesy i porażki zależą od czynników zewnętrznych, są bar‑
dziej skłonni do angażowania się w oszustwa akademickie (Crown, spiller, 1998; 
pino, smith, 2003), przy czym badania eksperymentalne wskazują na interakcję 
pomiędzy umiejscowieniem kontroli a typem zadania, przed jakim stają studen‑
ci – osoby o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli częściej oszukują w trakcie 
zadań, w  których powodzenie zależy, według nich, od posiadanych umiejętno‑
ści, a osoby o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli w trakcie zadań zależnych 
w ich mniemaniu od czynników losowych (Whitley, 1998). Wyższy poziom nie‑
uczciwości akademickiej charakterystyczny jest także dla osób o typie osobowo‑
ści A, które przejawiają m.in. wysokie ambicje oraz chęć szybkiego osiągnięcia 
sukcesu (Crown, spiller, 1998; Whitley, 1998). W  porównaniu z  osobami o  ty‑
pie osobowości b, studenci ci byli skłonni oszukiwać częściej, zarówno w  sy‑
tuacjach wymagających współzawodnictwa, jak i  niewymagających rywalizacji 
(perry, kane, bemesser, spicker, 1990).

kolejny predyktor stanowi samokontrola, której niski poziom, zgodnie 
z  ogólną teorią przestępczości (gottfredson, hirschi, 1990), prowadzi do anga‑ 
żowania się w  działania, które umożliwiają zaspokojenie natychmiastowych  
potrzeb, ale mają negatywne konsekwencje długoterminowe. zależność między  
niską samokontrolą a nieuczciwością akademicką potwierdzają badania deklaro‑
wanej częstości oszustw akademickich (Jones, Quisenberry, 2004) oraz prawdo‑
podobieństwa zaangażowania się w nieuczciwe zachowanie akademickie przed‑
stawione w  scenariuszu zdarzeń (tibbetts, Myers, 1999). ponadto możliwość 
przewidywania nieuczciwych działań zwiększa się, jeżeli samokontrola anali‑
zowana jest w powiązaniu z poziomem frustracji studentów (bichler ‑Robertson, 
potchak, tibbetts, 2003), możliwością popełnienia oszustwa (Cochran, Wood, 
sellers, Wilkerson, Chamlin, 1998) czy postrzeganą kontrolą behawioralną nad 
oszukiwaniem (Curtis i in., 2018).

Nieuczciwość akademicka była także wiązana z niską samooceną, która pro‑
wadzi do prób zapewniania sobie akceptacji rówieśników poprzez angażowanie 
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się w  wyznaczające normy grupowe działania (McCabe, treviño, 1997). zależ‑
ność ta potwierdzona została zarówno w badaniach eksperymentalnych (błach‑
nio, Weremko, 2011), jak i  przekrojowych (iyer, eastman, 2006). dodatkowo, 
studenci o  negatywnym obrazie siebie w  kontekście akademickim deklarowali 
wyższą częstość popełniania oszustw akademickich (Rinn, boazman, Jackson, 
barrio, 2014).

kolejnym z  analizowanych predyktorów nieuczciwości akademickiej jest 
poczucie własnej skuteczności, odnoszące się do subiektywnego przekonania 
o możliwości kontroli działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu 
(bandura, 1977). W kontekście akademickim poczucie to odnosi się do przeko‑
nania studentów o  możliwości wykonania zadań akademickich na określonym 
poziomie (schunk, 1991). Jako że niski poziom poczucia własnej skuteczności 
prowadzi do obniżenia motywacji akademickiej w  postaci zmniejszenia pracy 
własnej, może w efekcie wiązać się z większym prawdopodobieństwem popełnia‑
nia oszustw akademickich dla zapewnienia sobie możliwości zaliczenia danego 
przedmiotu. zależność tę potwierdziły badania błachnio (2008), bong, hwang, 
Noh i kima (2014) oraz analizy dotyczące związku nieuczciwości akademickiej 
z elementami stanowiącymi źródło informacji o własnej skuteczności, m.in. stra‑
chem przed porażką (evans, Craig, 1990), lękiem egzaminacyjnym (bandalos, 
Finney, geske, 2003) i obawą o poziom wykonania (Anderman, griesinger, We‑
sterfield, 1998).

W obrębie pięcioczynnikowego modelu osobowości zarówno ugodowość, 
jak i  sumienność wiążą się z  niskim poziomem nieuczciwości akademickiej 
wśród studentów (bratton, strittmatter, 2013; Clariana, 2013; de bruin, Rud‑
nick, 2007; salgado i in., 2014; Wilks, Cruz, sousa, 2016; Williams, Nathanson, 
paulhus, 2010), natomiast w przypadku pozostałych cech modelu (ekstrawersja, 
neurotyczność oraz otwartość na doświadczenia) związek ten przyjmuje w czę‑
ści badań wartość dodatnią, w  części ujemną, a  w  niektórych jest nieistotny 
statystycznie (por. Clariana, 2013; Nathanson, paulhus, Williams, 2006; salga‑
do i in., 2014; stone, Jawahar, kisamore, 2010; Wilks i in., 2016; Williams i in., 
2010). Metaanaliza przeprowadzona przez giluk oraz postlethwaitego (2015) 
wskazuje na jednoznacznie negatywną relację między ugodowością i  sumien‑
nością a  nieuczciwością akademicką oraz na prawdopodobnie niepodlegającą 
sytuacyjnej generalizacji relację między skłonnością do oszustw a  pozostały‑
mi elementami modelu (80 ‑procentowe przedziały ufności dla tych zmiennych 
obejmowały zero).

Analizy dotyczące predyktorów nieuczciwości akademickiej objęły także  
ciemną triadę osobowości, do której zaliczane są: psychopatia, makiawelizm oraz 
narcyzm (paulhus, Williams, 2002). psychopatia charakteryzuje się: skłonno‑
ścią do manipulacji w  relacjach interpersonalnych, impulsywnym poszukiwa‑
niem doznań, chłodem emocjonalnym oraz angażowaniem się w działania anty‑
społeczne bez zwracania uwagi na ich możliwe negatywne konsekwencje (paul‑
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hus, Williams, 2002). W badaniu Coyne i Thomas (2008) pierwotna psychopatia 
(primary psychopathy), związana z egoizmem, skłonnością do manipulacji i nie‑
możnością okazywania troski, korelowała pozytywnie z  nieuczciwością akade‑
micką, natomiast analiza cech psychopatycznych, przeprowadzona przez Rissera  
i eckert (2016), wykazała związek między oszustwami akademickimi a brakiem 
wyrzutów sumienia. spośród cech należących do ciemnej triady psychopatia sta‑
nowiła najsilniejszy predyktor oszukiwania na egzaminie, które mierzone było 
z wykorzystaniem metod samoopisowych (Williams i  in., 2010, study 1), opro‑
gramowania s ‑Check (Nathanson i in., 2006) oraz programu turn ‑it ‑in służące‑
go do wykrywania plagiatu w oddawanych pracach pisemnych (Williams i  in., 
2010, study 2). 

W przypadku jednostek makiawelicznych, przejawiających skłonność do na‑
ginania lub łamania norm moralnych, aby osiągnąć swoje cele (pilch, 2008), fak‑
tyczne łamanie zasad ma miejsce w sytuacjach charakteryzujących się wysokim 
spodziewanym zyskiem oraz niskim zagrożeniem karą (pilch, 2013). przeprowa‑ 
dzone dotychczas badania potwierdzają związek makiawelizmu ze skłonnością  
do oszukiwania (Cizek, 1999; Nathanson i  in., 2006; Whitley, 1998; Williams 
i  in., 2010), z  wyższym poziomem akceptacji dla nieuczciwości akademickiej 
(bloodgood, turnley, Mudrack, 2009), a  także pokazują, że makiawelizm sta‑
nowi predyktor orientacji moralnej studentów (idealizmu), która z kolei jest ne‑
gatywnie związana z  postawą względem nieuczciwości akademickiej (beale, 
brown, Finley ‑hervey, 2009). prawdopodobne wydaje się więc, że cecha ta może 
w większym stopniu być związana z przejawianiem specyficznego rodzaju mo‑
ralności, który w  sprzyjających warunkach prowadzić będzie do nieuczciwych 
zachowań (pilch, 2012). 

W przypadku narcyzmu związanego z  wielkościowością, przekonaniem 
o  własnej wyjątkowości oraz roszczeniowością (Menon, sharland, 2011), bada‑
nia wskazują na jego pozytywny związek z nieuczciwością akademicką (Nathan‑
son i in., 2006; Williams i in., 2010). W badaniu brunell, staats, bardena i hupp 
(2011) wymiarem narcyzmu najsilniej związanym ze skłonnością do oszukiwa‑
nia był ekshibicjonizm (kubarych, deary, Austin, 2004), a więc chęć bycia po‑ 
dziwianym oraz okazywania innym swojej wyższości. Autorzy interpretują tę 
zależność jako gotowość jednostek o wysokim poziomie ekshibicjonizmu do po‑
pełniania oszustw akademickich w  celu osiągnięcia sukcesu i  zaimponowania 
nim innym. 

perfekcjonizm, stanowiący kolejną cechę powiązaną z nieuczciwością akade‑
micką, odnosi się do stawiania sobie wysokich standardów w działaniu, potrze‑
by dobrej organizacji wszelkich aktywności oraz przywiązywania znacznej wagi 
do popełnianych błędów (słodkowska, bokszczanin, 2012). istniejące konceptu‑
alizacje perfekcjonizmu w różny sposób podchodzą do możliwych pozytywnych 
i negatywnych aspektów tej cechy oraz czynników wpływających na jej kształto‑
wanie się u jednostki. 
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W ujęciu hamacheka (1978) perfekcjonizm dzieli się na zdrowy, związany 
z  elastycznym działaniem i  odczuwaniem przyjemności z  podejmowanych ak‑
tywności, oraz niezdrowy, prowadzący do działania, któremu towarzyszy nie‑
ustający lęk przed porażką oraz poczucie nie dość dobrego wykonania założo‑
nych sobie celów. Rozwinięcie tego podziału zaproponowali Frost, heimberg, 
holt, Mattia i Neubauer (1993), wyodrębniając czynnik perfekcjonistycznej oba‑
wy oraz czynnik perfekcjonistycznego dążenia, z  których drugi związany jest 
z opisywanymi przez hamacheka (1978) zdrowymi przejawami perfekcjonizmu, 
umożliwiającymi akceptację popełnianych błędów i  pojawiającej się rozbieżno‑
ści między standardami działania i faktycznym działaniem. hewitt i Flett (1991) 
z kolei zaproponowali podział oparty na źródle oczekiwań perfekcjonistycznych 
i obiekcie, wobec którego są kierowane, w efekcie czego cecha ta może być zo‑
rientowana na siebie, zorientowana na innych oraz usankcjonowana społecznie. 
Choć perfekcjonizm zorientowany na siebie może mieć pozytywny wpływ na 
zachowanie, to wysokie wyniki na wszystkich zaproponowanych wymiarach są 
według autorów wyznacznikami patologii. skupienie się w większym stopniu na 
negatywnym aspekcie perfekcjonizmu charakteryzuje także klasyfikację Frosta, 
Marten, lahart i  Rosenblate (1990), zgodnie z  którą czynnikami analizowany‑
mi podczas badania perfekcjonizmu są: krytycyzm rodziców, standardy osobi‑
ste, zorganizowanie, wątpienie w  jakość swoich działań, oczekiwania oraz oba‑
wa przed błędami.

Wyniki badań dotyczących powiązań między perfekcjonizmem a nieuczci‑
wością akademicką są dość zróżnicowane. z jednej strony badania Nathansona 
i  in. (2006) pokazują całkowity brak zależności pomiędzy nieuczciwością mie‑
rzoną z wykorzystaniem programu s ‑Check a perfekcjonizmem zorientowanym 
na siebie, zorientowanym na innych oraz usankcjonowanym społecznie. Jedno‑
cześnie istotne różnice pomiędzy dwoma wymiarami perfekcjonizmu a  kon‑
kretnymi przejawami nieuczciwości akademickiej zanotowane zostały przez 
krone, Rouse’a i bauer (2012). W przeprowadzonym przez nich badaniu poziom 
perfekcjonizmu zorientowanego na siebie był niższy wśród osób deklarujących 
oddawanie jako własnej pracy napisanej przez kogoś innego oraz nieuczciwe  
raportowanie obecności na stażu lub zajęciach, które z  kolei było pozytywnie 
skorelowane z  perfekcjonizmem usankcjonowanym społecznie. badania Van‑
steenkistego i  in. (2010) wykazały, że wymiar standardów osobistych koreluje 
negatywnie zarówno z  akceptowaniem oszustw akademickich, jak i  z  faktycz‑
nie występującymi zachowaniami nieuczciwymi. Natomiast analizy bong i  in. 
(2014) wykazały, że perfekcjonizm usankcjonowany społecznie stanowi pozy‑
tywny, a  perfekcjonizm zorientowany na siebie negatywny predyktor akcepto‑
wania nieuczciwości akademickiej.
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Moralność

Rozpatrując zagadnienie nieuczciwości, istotnym elementem wydaje się także 
kwestia moralności oraz postawy czy filozofii moralnej, którą kieruje się jednost‑
ka popełniająca oszustwa akademickie (por. Żylicz, 2010). Na postawy moralne  
jednostki składają się zarówno dyspozycje instrumentalne, związane ze skutecz‑
nością działania, jak i  dyspozycje kierunkowe, nawiązujące do pragnień, celów 
i ideałów jednostki (podgórecki, 1986). Analiza indywidualnej filozofii moralnej 
dostarczyć może zatem informacji o podejściu człowieka do problemów o natu‑
rze moralnej oraz o  ocenie, atrybucji,  podejmowaniu działań i powstrzymaniu 
się od aktywności w sytuacjach o niejasnym charakterze etycznym (Chudzicka‑
 ‑Czupała, 2013). 

badania oparte na analizie zależności między oszustwami akademickimi  
a  moralnością wykazują, iż podejmowanie nieuczciwych zachowań wiąże się 
z niższym poziomem rozwoju moralnego (Malinowski, smith, 1985) oraz, w przy‑
padku osób osiągających niższe wyniki w tym zakresie, jest przewidywane w naj‑
większym stopniu przez zachowanie rówieśników, a  w  przypadku osób na po‑
średnich poziomach – przez zinternalizowane wzorce społeczne (lanza ‑kaduce,  
klug, 1986). 

badania skupiające się na analizie konkretnych filozofii moralnych wskazu‑
ją natomiast, iż studenci o wyższym poziomie moralnego idealizmu uznają oszu‑
stwa akademickie za poważne wykroczenia przeciwko normom uczelnianym 
(etter, Cramer, Finn, 2006), a studenci przejawiający orientację na zasady dekla‑
rują popełnianie mniejszej liczby oszustw niż studenci kierujący się etyką prag‑
matyczną (Wowra, 2007). Analizy pokazały również, że moralny relatywizm 
stanowi najsilniejszy predyktor akceptowania popełnianych oszustw (Chudzicka‑
 ‑Czupała, 2014b). z kolei studenci przejawiający orientację na idealizm moralny, 
złotą regułę oraz altruizm (niemakiawelistyczni idealiści) w mniejszym stopniu 
akceptują nieuczciwość akademicką własną i innych oraz bierność świadka nie‑
uczciwości akademickiej niż studenci zorientowani na relatywizm moralny, ma‑
kiawelizm, narcyzm/egoizm oraz bilans zysków i strat (makiawelistyczni relaty‑
wiści) (Chudzicka ‑Czupała, 2014a). badania prowadzone w  grupie studentów, 
którzy zostali oskarżeni o popełnienie plagiatu (granitz, loewy, 2007), pokazały  
natomiast, że podawane przez nich usprawiedliwienia odzwierciedlały w  naj‑
większym stopniu rozumowanie moralne oparte na deontologii (42% przypad‑
ków) oraz etyce sytuacyjnej (20% przypadków). oznacza to, że studenci w więk‑
szości byli świadomi łamania zasad uczelnianych i przyznawali się do tego bądź 
twierdzili, że nie wiedzieli, iż podjęte przez nich działanie było plagiatem (deon‑
tologia), a  także podtrzymywali, że określone czynniki sytuacyjne uzasadniają 
popełnione przez nich oszustwo (etyka sytuacyjna). 

Analizując przekonania moralne studentów na temat uczciwości, należy 
stwierdzić, że zdają sobie oni sprawę z  występowania i  znaczenia etyki akade‑
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mickiej, określanej jako wyraz uczciwości, sprawiedliwości i  samodoskonalenia 
(Colnerud, Rosander, 2009) oraz uznają ją za kluczową dla działań podejmowa‑
nych w  trakcie studiów i późniejszej pracy zawodowej (Woith, Jenkins, kerber, 
2012). Jak pokazują jednak analizy Chodkowskiej i in. (2010), definiowanie mo‑
ralności jako najistotniejszego dla uczciwości akademickiej „zobowiązania do 
uczciwych relacji z  innymi w  ramach umowy społecznej” (Chodkowska i  in., 
2010, s. 131) zajmowało dopiero czwarte miejsce wśród udzielanych przez bada‑
nych studentów odpowiedzi. osoby osiągające wysokie wyniki w  obszarze od‑
powiedzialnego stosowania zasad etyki akademickiej przejawiają niższy poziom 
nieuczciwości akademickiej (Miller, shoptaugh, Wooldridge, 2011), a  studenci 
o wysokiej moralnej powinności względem uczciwości przejawiają niższą inten‑
cję behawioralną względem popełniania oszustw (Alleyne, phillips, 2011; beck, 
Ajzen, 1991; Chudzicka ‑Czupała i  in., 2016; harding, Mayhew, Finelli, Carpen‑
ter, 2007). Co ważne, istotnym predyktorem tej intencji wśród studentów stu‑
diów zaocznych i  wieczorowych są również nieetyczne przekonania dotyczące 
powinności moralnej w miejscu pracy (hsiao, 2015; hsiao, yang, 2011), co wska‑
zuje na możliwość przenoszenia przekonań dotyczących uczciwego postępowa‑
nia z jednego środowiska społecznego na inne.

do analizy popełniania oszustw akademickich wykorzystywano także teorię  
moralnego dystansowania się (bandura, 1999, 2002), zgodnie z którą angażowa‑
nie się w sprzeczne z normami społecznymi, ale korzystne dla jednostki działania  
możliwe jest poprzez dezaktywację moralnej samoregulacji dzięki zastosowa‑
niu mechanizmów moralnego dystansowania się: moralnego usprawiedliwiania  
(moral justification), stosowania eufemizmów (euphemistic labeling), korzystnego 
porównywania (advantageous comparison), zniekształcenia negatywnych konse‑
kwencji zachowania (distortion of consequences), przenoszenia i rozproszenia od‑
powiedzialności (displacement of responsibility, diffusion of responsibility) oraz 
dehumanizacji (dehumanization) i atrybucji winy (attribution of blame). dotych‑
czasowe badania wskazują na pozytywną korelację między moralnym dystan‑ 
sowaniem się a  deklarowaną nieuczciwością akademicką studentów (Farnese, 
tramontano, Fida, paciello, 2011), silniejszą intencję do nieuczciwych zachowań 
akademickich wśród osób o  wysokim poziomie moralnego dystansowania się 
(Chudzicka ‑Czupała, baran, 2016) oraz na wzrost tendencji do moralnego dy‑
stansowania się wśród osób, które zawyżały deklarowaną liczbę rozwiązanych 
zadań w celu zdobycia większej ilości pieniędzy w porównaniu z osobami, które 
uczciwie raportowały swoje wyniki (shu, gino, bazerman, 2011). 

Motywacja

Analizy motywacji nieuczciwych działań wskazują, iż z  podejmowaniem 
oszustw akademickich związane jest zorientowanie na oceny zamiast na zdo‑
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bywanie wiedzy (Marsden, Carroll, Neill, 2005; Weiss, gilbert, giordano, da‑
vis, 1993) oraz przejawianie wysokiej motywacji zewnętrznej (Anderman i  in., 
2010; Jordan, 2001) i amotywacji (Angell, 2006) zamiast motywacji wewnętrznej 
(orosz, Farkas, Roland ‑levy, 2013) w stosunku do studiowania. Również potrze‑
ba aprobaty ze strony innych wiąże się ze skłonnością do popełniania oszustw, 
które mają służyć zwiększeniu szans na sukces akademicki, gwarantujący apro‑
batę ze strony znaczących bliskich (Crown, spiller, 1998; davis i  in., 1992). lęk 
przed porażką (ip, Nguyen, shah, doroudgar, bidwal, 2016) oraz oczekiwanie 
sukcesu (Murdock, Anderman, 2006) to kolejne motywy podejmowania nie‑
uczciwych działań przez studentów, wynikające z obawy przed konsekwencjami, 
jakie niosą niesatysfakcjonujące wyniki w nauce (underwood, szabo, 2003) oraz 
z  indywidualnych przekonań na temat możliwości osiągnięcia satysfakcjonują‑
cych wyników (Whitley, 1998). Jak pokazuje metaanaliza przeprowadzona przez 
Whitleya (1998), studenci oczekujący odniesienia sukcesu przejawiali tendencję 
do częstszego oszukiwania, co tłumaczone było ich przekonaniem o możliwości 
podejmowania nieuczciwych działań, gwarantujących wysokie wyniki. szcze‑ 
gółowe analizy wykazały jednak, że najbardziej nieuczciwi byli studenci o śred‑
nim poziomie oczekiwania sukcesu, którzy, będąc na granicy między porażką 
a sukcesem, odczuwali najwięcej pokus do oszukiwania i  liczyli, że pomoże im 
ono osiągnąć zadowalające rezultaty, mimo że ryzyko przyłapania na oszustwie 
było duże. 

Motywacja osiągnięć z  kolei opisywana jest jako „potrzeba wykonywania 
czynności tak szybko i dobrze jak to jest tylko możliwe w celu osiągnięcia bądź 
przekroczenia wysokich standardów” (bańka, 2005, s. 17). Czteroczynniko‑
wa teoria motywacji osiągnięć (elliot, Mcgregor, 2001; Mcgregor, elliot, 2002) 
opisuje następujące motywy osiągnięć: dążenie do mistrzostwa, unikanie mi‑
strzostwa, dążenie do wykonania oraz unikanie wykonania. Mistrzostwo (bań‑
ka, 2014; Wojdyło, Retowski, 2012), rozumiane jako określony poziom osiągnięć  
własnych ukonstytuowany w przeszłości lub maksymalny poziom osiągnięć moż‑ 
liwy do uzyskania przez jednostkę w kontekście jej zasobów, może być celem na 
drodze do osiągnięcia sukcesu (motyw dążenia, np. dążenie do wykonania jak 
najlepszego rzutu piłką) lub motywować do działań w  sytuacji przewidywanej 
porażki (motyw unikania, np. dążenie do tego, by nie spudłować podczas rzutu 
piłką). Wykonanie (bańka, 2014; Wojdyło, Retowski, 2012) natomiast wiąże się  
z chęcią realizacji pewnego poziomu wykonania zadania w relacji do innych, czy‑
li takiego samego lub lepszego niż inni (motyw dążenia, np. dążenie do wyko‑ 
nania celniejszego niż inni rzutu piłką), albo z  chęcią uniknięcia wykonania  
zadania na poziomie gorszym od innych w obawie przed kompromitacją, mimo 
iż inni takie zadanie potrafią wykonać i wykonują (motyw unikania, np. dąże‑
nie do wykonania piłką rzutu, który nie będzie mniej celny od rzutów innych). 
ponieważ motyw mistrzostwa związany jest z uczeniem się w celu zdobycia wie‑
dzy oraz przekonaniem, że wysiłek i  czynniki podlegające wewnętrznej kont‑ 
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roli odpowiadają za sukces i porażkę, a motyw wykonania związany jest z nauką 
dla udowodnienia możliwości i kompetencji oraz przekonaniem, że umiejętno‑
ści i czynniki niepodlegające kontroli odpowiadają za sukces i porażkę, studen‑
ci o  wyższym poziomie motywacji mistrzostwa powinni w  mniejszym stopniu  
akceptować oszustwa akademickie oraz angażować się w  nie (por. Rettinger, 
kramer, 2009; sicak, Arslan, 2016; Whitley, 1998; yang, huang, Chen, 2013). 
przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że motyw wykonania w  więk‑
szym stopniu niż mistrzostwa przewiduje: intencję oraz faktyczne oszukiwanie 
(Van yperen, hamstra, van der klauw, 2011), deklarowaną częstość popełniania 
oszustw akademickich (Jordan, 2001; Murdock, hale, Weber, 2001) oraz akcep‑
towalność nieuczciwości (Murdock, Miller, kohlhardt, 2004).

Postawy

postawa jawna definiowana jest jako relatywnie trwała ewaluacja dane‑
go obiektu, deklarowana w  sposób świadomy (Maliszewski, 2011). przeprowa‑
dzone dotychczas liczne analizy wykazały pozytywną korelację między przy‑
chylną, jawną postawą wobec oszustw akademickich a częstością popełnianych 
oszustw (Arvidson, 2004; bolin, 2004; o’Rourke i in., 2010; sulphey, Jnaneswar, 
2013; Whitley, 1998, 2001). ponadto osoby dopuszczające się oszustw akademic‑
kich częściej niż osoby nieoszukujące popierają usprawiedliwienia dla nieuczci‑
wości (Jordan, 2001) oraz przejawiają mniej restrykcyjne podejście do uczciwości 
w wypadku nauki akademickiej (bernardi i in., 2004). 

szczegółowe analizy oceniania przez studentów dopuszczalności określonych 
nieuczciwych działań wskazują, że do najmniej akceptowanych i ocenianych jako 
poważne wykroczenia należą: kupowanie gotowych prac przez internet, tłuma‑
czenie źródeł internetowych i włączanie ich do swojej pracy bez podania autora 
(yang, 2012), korzystanie z urządzeń elektronicznych podczas egzaminów, bez‑
prawne zdobywanie pytań egzaminacyjnych (simha, Armstrong, Albert, 2012) 
oraz zabieranie niedozwolonych materiałów na test lub egzamin i uciekanie się 
do bezprawnych sposobów uzyskania informacji o zawartości testu lub egzami‑
nu (lim, see, 2001). do działań ocenianych jako mało poważne wykroczenia 
należą natomiast: autoplagiat, fałszowanie bibliografii (yang, 2012), podawanie 
nieprawdziwych powodów mających spowodować przełożenie terminu oddania  
zadania (simha i in., 2012) oraz parafrazowanie tekstu z innego źródła bez poda‑
nia oryginalnego autora i pozwalanie innym studentom na kopiowanie własnych 
prac (lim, see, 2001). zestawienia te wskazują, że w  percepcji studentów dzia‑
łania powszechnie uważane za poważne wykroczenia (np. autoplagiat i plagiat) 
są oceniane dość pobłażliwie i cechują się wyższym poziomem akceptowalności, 
a co za tym idzie, wyższą częstością występowania wśród badanych. Colnerud 
i Rosander (2009) zwracają uwagę na ukrytą logikę, stojącą za powyższymi oce‑
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nami, związaną z przekonaniem, że oszustwa wymagające opanowania pewnej 
części materiału są bardziej akceptowalne niż te, w ramach których student nie 
wykonuje żadnej pracy własnej i w konsekwencji – nie uczy się nowych rzeczy.

Co ciekawe, badania przeprowadzone przez Molnar (2015) w stanach zjed‑
noczonych wskazują spadek akceptowalności nieuczciwości akademickiej wśród 
studentów w latach 2005 i 2013, w szczególności dotyczący przesyłania odpowie‑
dzi na testach za pomocą wiadomości tekstowych (d Cohena równe 0,82) oraz 
kopiowania materiałów z książek (d Cohena równe 0,65). z kolei siniver (2013) 
wskazała, że choć 81% spośród 1 752 osób biorących udział w jej badaniu uważało,  
że oszukiwanie na egzaminie jest nieakceptowalne, to 40% z nich deklarowało 
bycie nieuczciwym podczas testu. Wykazane w  badaniu prawdopodobieństwo  
oszukiwania na teście wśród studentów oceniających je jako nieakceptowal‑
ne wynosiło 40% w  porównaniu z  59% prawdopodobieństwem tego działania 
wśród studentów uznających je za akceptowalne. Jednym z  możliwych wytłu‑
maczeń powyższych niezgodności może być fakt, iż racjonalne rozumowanie 
moralne i wynikające z niego deklarowane postawy są generowane dopiero po 
dokonaniu oceny moralnej danego działania, zachodzącej szybko, w sposób in‑
tuicyjny (haidt, 2001) oraz automatyczny (Reynolds, 2006). W związku z tym, 
celem dokonania dokładniejszej analizy ustosunkowań studentów do nieuczci‑
wości akademickiej, należałoby wykorzystać pomiar utajonej postawy wzglę‑
dem tego konstruktu, który w  sytuacjach obejmujących niejasne normy oraz 
dotyczących społecznie wrażliwych tematów znacznie przekracza predyktywną 
trafność miar samoopisowych (greenwald, uhlmann, poehlman, banaji, 2009; 
heiphetz, spelke, banaji, 2013).

postawy utajone definiowane są jako introspekcyjnie niezidentyfikowane lub 
zidentyfikowane nieprawidłowo ślady przeszłego doświadczenia (greenwald,  
banaji, 1995). dotychczasowe badania zachowań moralnych wskazują na istotny 
związek pomiędzy nieuczciwością a  niejawnymi przekonaniami o  jej negatyw‑
nym charakterze (silva, 2015; silva, barnes ‑homes, 2013) oraz pomiędzy jaw‑
nymi przekonaniami na temat ekonomii a  utajonymi postawami wobec etycz‑
ności w  obszarze biznesu (Reynolds, leavitt, deCelles, 2010). W  badaniach  
peruginiego i leone (2009) postawa utajona stanowiła predyktor uczciwego rela‑
cjonowania wyniku rzutu kostką, mającego negatywne konsekwencje dla bada‑
nego oraz, w przeciwieństwie do postawy jawnej, przewidywała faktyczne, a nie 
hipotetyczne działania moralne. Natomiast w eksperymencie Jung i  lee (2009) 
osoby, które oszukiwały w  wirtualnym wyścigu, aby uzyskać finansową graty‑
fikację, przejawiały w  porównaniu z  osobami uczciwymi bardziej pozytywne  
utajone przekonania wobec oszustw, ale nie różniły się od nich istotnie w zakre‑
sie postawy jawnej względem oszukiwania. badania z  wykorzystaniem pomia‑
ru postawy utajonej, dotyczące nieuczciwości akademickiej, wykazały, iż studen‑
ci często podejmujący nieuczciwe działania w  mniejszym stopniu niż studenci  
sporadycznie nieuczciwi zgadzali się ze stwierdzeniem, że dobrze jest być uczci‑
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wym w  aktywności akademickiej (sanecka, baran, 2015). Natomiast w  odnie‑
sieniu do oszukiwania na teście lub podczas egzaminu pomiar utajonej posta‑
wy studentów określanych jako często nieuczciwi i  rzadko nieuczciwi pokazał, 
że osoby należące do pierwszej grupy, w przeciwieństwie do osób należących do 
grupy drugiej, nie oceniały używania ściąg, odpisywania odpowiedzi oraz in‑
nych sposobów oszukiwania w  kategoriach moralnych takich jak: złe/dobre,  
lepsze/gorsze czy właściwe/niewłaściwe (baran, 2015). 

Czynniki socjodemograficzne

dotychczasowe badania popełniania oszustw akademickich wykazały sze‑
reg zależności pomiędzy czynnikami socjodemograficznymi i  instytucjonal‑ 
nymi a skłonnością do nieuczciwych zachowań. badania związku oszustw aka‑
demickich z  wiekiem studentów w  większości wskazują na zmniejszającą się 
z  czasem tendencję do ich popełniania tłumaczoną zwiększającymi się konse‑
kwencjami bycia przyłapanym oraz zmianami w motywacji do nauki (Allmon, 
page, Roberts, 2000; McCabe, treviño, 1997; Newstead, Franklyn ‑stokes, Arm‑
stead, 1996; salleh, Alias, hamid, yusoff, 2013; underwood, szabo, 2003; Whit‑ 
ley, 1998). 

Analizy różnic międzypłciowych w  zakresie podejmowania oszustw wska‑
zują na przewagę nieuczciwości akademickiej mężczyzn (davis i  in., 1992;  
de Andrea i in., 2009; Jackson, levine, Furnham, burr, 2002; McCabe, treviño, 
1997; Newstead i  in., 1996; salleh i  in., 2013), choć wynik ten nie zawsze pod‑
lega replikacji (por. beasley, 2016; hensley, kirkpatrick, burgoon, 2013), świad‑
cząc o  bardziej złożonej relacji między powyższymi zmiennymi. przykładowo 
tibbetts (1999) zwraca uwagę, że intencja do popełniania nieuczciwych zacho‑
wań koreluje w  przypadku kobiet dodatnio z  podejmowanymi wcześniej nie‑
uczciwymi zachowaniami, przyjemnością z  ich popełniania i  niską samokon‑
trolą oraz ujemnie z  wynikami w  nauce, przekonaniami moralnymi i  przewi‑
dywanym wstydem. Newstead i in. (1996) opisują różnice w zakresie motywacji  
do nauki, która zorientowana jest na wyniki dla mężczyzn i na naukę dla ko‑
biet, natomiast krawczyk (2012) analizował odmienny rodzaj rozumowania 
moralnego, prowadzący w przypadku kobiet np. do częstszego pozwalania in‑
nym na kopiowanie odpowiedzi, a  w  przypadku mężczyzn – do ściągania sa‑
memu. Metaanalizy Whitleya (1998, 2001) oraz badania Atkinsona, Colemana  
i  Waduge (2016) wskazują natomiast na bardziej negatywne postawy – w  po‑
równaniu z  mężczyznami – względem nieuczciwości akademickiej wśród ko‑
biet oraz przeżywanie przez nie mniej pozytywnych emocji w trakcie popełnia‑
nia oszustw.

z kolei w przypadku kierunku studiów badania wskazują na wyższy poziom 
nieuczciwości wśród studentów kierunków biznesowych (Crown, spiller, 1998), 
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którzy osiągali też niższe niż studenci psychologii wyniki w  obszarze rozwoju 
oraz rozumowania moralnego (bernardi i  in., 2004). Natomiast wyniki badań 
Newsteada i  in. (1996) pokazują, że najwyższą częstotliwością oszustw akade‑ 
mickich charakteryzowali się studenci kierunków ścisłych i technicznych, w na‑
stępnej kolejności nauk społecznych, kierunków humanistycznych oraz peda‑ 
gogicznych, a  na końcu studenci kierunków związanych z  pomocą społeczną  
i  ochroną zdrowia. przyczyn owych różnic upatruje się we wspominanej już 
motywacji do studiowania (Newstead i  in., 1996), podejściu władz uczelni do 
oszustw akademickich (McCabe, butterfield, treviño, 2006) oraz specyfice sa‑
mego kierunku (Frank, gilovich, Regan, 1993). podobnie jednak, jak w przypad‑
ku różnic międzypłciowych, nie wszystkie analizy potwierdzają odmienny po‑
ziom nieuczciwości studentów różnych kierunków (Nathanson i in., 2006; yang, 
2012). Wydaje się więc prawdopodobne, że bardziej adekwatny byłby w tym wy‑
padku pomiar rodzajów nieuczciwych zachowań studentów na poszczególnych 
kierunkach, co udowodnili yang i  in. (2013), pokazując, że studenci nauk spo‑
łecznych częściej niż studenci biznesu oraz kierunków technicznych przypisy‑
wali sobie pracę innych, studenci biznesu – w  porównaniu do studentów kie‑ 
runków technicznych – częściej manipulowali danymi, a  studenci kierunków 
technicznych – w porównaniu ze studentami nauk społecznych – częściej anga‑
żowali się lub korzystali z niedozwolonej pomocy innych.

sprzeczne wyniki osiągane są także przy analizie związku religijności 
i skłonności do podejmowania oszustw akademickich (Miller, Murdock, Ander‑
man, poindexter, 2007). z jednej strony przegląd badań Crown i spillera (1998) 
oraz metaanaliza Whitleya (1998) wskazują na brak zależności między religij‑
nością i  nieuczciwością akademicką, a  badania eksperymentalne bruggeman 
i hart (1996) nie wykazały różnic w poziomie oszustw między studentami szkół 
świeckich i  religijnych. z  drugiej strony Rettinger i  Jordan (2005) wykazali  
negatywny związek między nieuczciwością a religijnością studentów, osiągnięty  
także podczas kontrolowania motywacji oraz postaw wobec oszustw akade‑ 
mickich. dodatkowo, wewnętrzna religijność redukowała intencje do angażo‑ 
wania się w nieetyczne zachowania studentów (tang, tang, 2010), priming do‑ 
konany z użyciem słów o znaczeniu religijnym (np. niebo, krzyż, ewangelia, wia‑ 
ra itp.) obniżał poziom oszustw w zadaniach behawioralnych (Randolph ‑seng, 
Nielsen, 2007), a przypisywanie karzących atrybutów siłom wyższym (nadprzy‑
rodzonym) wiązało się z  niższą skłonnością do oszustw (shariff, Norenzayan, 
2011). Wydaje się, że niejednoznaczne wyniki osiągane w  ramach powyższej 
zmiennej mogą wynikać ze złożonego charakteru relacji pomiędzy religijnoś‑ 
cią a  moralnością oraz indywidualnych różnic w  postrzeganiu i  przestrzega‑
niu nakazów oraz zakazów przynależnych do określonego wyznania (Whit‑ 
ley, 1998).

Metaanalizy przeprowadzone przez Crown i  spillera (1998) oraz Whitleya 
(1998) wskazują również na niższy poziom nieuczciwości akademickiej wśród 
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osób, których rodzice posiadają wyższe wykształcenie, pozostających w związku 
małżeńskim, nieotrzymujących wsparcia finansowego od rodziców oraz ocenia‑
jących wysoko jakość studiów.

Czynniki sytuacyjne

do predyktorów nieuczciwości akademickiej zaliczane są również czynniki 
sytuacyjne, na które składają się:
1. odczuwanie zewnętrznej presji, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, wywiera‑

nej przez rodzinę lub rodziców (yardley, domenech Rodríguez, bates, Nel‑
son, 2009) lub związanej z otrzymywaniem wsparcia finansowego przy uzy‑
skaniu odpowiedniej średniej ocen (Whitley, 1998). oto przykładowa wypo‑
wiedź studenta dotycząca tego czynnika: „gdyby tylko presja, żeby wypaść 
dobrze nie była taka wysoka. gdyby terminy oddawania zadań albo opcje 
zdawania egzaminów w  innych terminach były bardziej łagodne, to po‑
wstrzymałoby mnie od popełnienia moich nieuczciwych działań” (beasley, 
2014, s. 246).

2. brak wystarczającej ilości czasu na samodzielną pracę (Newstead i  in., 1996; 
sheard, Markham, dick, 2003). przykładowe wypowiedzi studentów dotyczą‑
ce tego czynnika: „gdybym przeznaczyła więcej czasu na wykonanie zadania, 
mogłabym umówić się na spotkanie z profesorem i uzyskać od niego pomoc 
w zrozumieniu materiału, a nie szukać pomocy przez internet” (beasley, 2014, 
s. 248); „semestr akademicki jest wypełniony zadaniami i  projektami. stu‑
denci mają bardzo niewiele czasu na ich ukończenie, nie mówiąc już o nauce. 
W rezultacie studenci uciekają się do oszustwa na jeden lub więcej sposobów, 
aby zrobić co trzeba” (lim, see, 2001, s. 270). 

3. przyzwolenie środowiska akademickiego na oszukiwanie związane z  niską 
szansą na zgłoszenie zaobserwowanej nieuczciwości przez innego studenta 
(McCabe i in., 2006), poczuciem braku poważnych kar za oszustwa (McCabe, 
treviño, 1997) oraz przekonaniem o niskim prawdopodobieństwie bycia zła‑
panym na nieuczciwości (Wilkinson, 2009). przykładowa wypowiedź studen‑
ta dotycząca tego czynnika: „gdybym znał wcześniej kogoś, kto został przyła‑
pany i ukarany za oszukiwanie, nie zrobiłbym tego. Nigdy nie widziałem ani 
nie słyszałem, żeby ktokolwiek został przyłapany na tym, więc nie zdawałem 
sobie sprawy, jaka to poważna sprawa” (beasley, 2014, s. 240).

4. przekonanie o  powszechności nieuczciwości akademickiej wśród studentów 
związane z  byciem świadkiem oszukiwania przez innych (Carrell, Malm‑
strom, West, 2008; Jurdi, hage, Chow, 2011; McCabe, treviño, 1993). przykła‑
dowe wypowiedzi studentów dotyczące tego czynnika: „tak naprawdę oszuki‑
wanie od czasu do czasu jest ‘normą’. Jeżeli twoi przyjaciele to robią, ty też to 
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robisz. skoro uważasz, że wszyscy to robią, czemu nie robić tego także?” (lim, 
see, 2001, s. 269); „Wydaje mi się, że byłem pod fałszywym wrażeniem po roz‑
mowach z innymi studentami, z powodu faktu, że tylu z nich robiło to samo 
co ja […]” (beasley, 2014, s. 241).
badania przeprowadzone na grupach polskich studentów pokazują, że naj‑

częściej wskazywanymi czynnikami sytuacyjnymi prowadzącymi do ściąga‑
nia jest brak czasu na naukę przy jednoczesnej motywacji do kontynuowa‑
nia edukacji, przekonanie, że „przykład idzie z  góry”, postrzeganie ściągania 
jako układu między studentem a prowadzącym, w którym „nikt nic nie widzi” 
(gromkowska ‑Melosik, 2007, s. 69), przekonanie, że „czasem tak trzeba”, inni 
też oszukują i  jest to usprawiedliwione, szczególnie jeżeli materiał nie jest dla 
studenta interesujący (błachnio, 2008, s. 55). Natomiast w przypadku plagiato‑
wania pod uwagę brane są: oszczędność czasu, mniejszy wysiłek intelektualny 
oraz zapewnienie poprawności merytorycznej pracy (górnik ‑durose, landow‑
ska, 2013, s. 105). 

teoretycznym rozwinięciem opisanych powyżej czynników sytuacyjnych 
jest teoria neutralizacji, stworzona do wyjaśnienia paradoksu łamania przez 
nieletnich przestępców norm, w  które wierzą (siemaszko, 1993; sykes, Matza, 
1957). Wedle tej teorii stosowanie określonego rodzaju racjonalizacji umożli‑
wia jednostce angażowanie się w działania sprzeczne z nakazami społecznymi 
lub prawnymi, przy jednoczesnej ochronie obrazu siebie i neutralizacji poczucia 
winy. do zaproponowanych przez autorów typów neutralizacji należą: kwestio‑
nowanie odpowiedzialności (denial of responsibility), kwestionowanie szkody 
(denial of injury), kwestionowanie ofiary (denial of victim), potępianie potępia‑
jącego (condemnation of the condemner) oraz odwołanie się do wyższych ra‑
cji (appeal to higher loyalties). prowadzone w  odniesieniu do powyższej teorii 
badania wskazują na pozytywną korelację pomiędzy technikami neutraliza‑
cji a deklarowaną częstością podejmowania nieuczciwych zachowań akademic‑
kich (Meng, othman, d’silva, omar, 2014b; olafson, schraw, Nadelson, Nadel‑ 
son, kehrwald, 2013). szczegółowe analizy wskazują na najsilniej powiązaną 
z oszustwami skłonność do potępiania potępiającego, którym w tym przypadku 
jest wykładowca, prowadzący zajęcia w sposób mało interesujący, niezorganizo‑
wany czy niezaangażowany (Jensen, Arnett, Feldman, Cauffman, 2002; küçük‑ 
tepe, 2014; Murdock, Anderman, 2006) lub dający przyzwolenie na nieuczci‑
wość poprzez wychodzenie z  sali podczas egzaminu (Curasi, 2013). drugim 
w  kolejności mechanizmem najczęściej deklarowanym przez studentów jest 
kwestionowanie odpowiedzialności poprzez stwierdzanie, że materiał do przy‑
swojenia jest za trudny bądź zupełnie niepotrzebny (ip i in., 2016; pulvers, diek‑ 
hoff, 1999), że wina leży po stronie innych studentów, którzy nie zakrywają  
kartek podczas egzaminów (haines, diekhoff, labeff, Clark, 1986) oraz że 
oszukiwanie jest powszechnym zjawiskiem (sheard i  in., 2003). kwestionowa‑
nie szkody i  ofiary w  przypadku oszustw akademickich związane jest z  prze‑
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konaniem, że działania studenta nikomu nie szkodzą (diekhoff i  in., 1996), 
natomiast odwołanie się do wyższych racji obejmuje powołanie się na chęć utrzy‑ 
mania stypendium lub zdobycia pracy (Curasi, 2013; Jensen i  in., 2002), ko‑
nieczność pracy poza zajęciami (davis, 1993) oraz chęć pomocy przyjacielowi 
w potrzebie (Jordan, 2001; Wilkinson, 2009).



Przewidywanie oszustw akademickich

Wieloczynnikowe uwarunkowania nieuczciwości akademickiej oraz zróż‑ 
nicowane i  niejednokrotnie niepoddające się replikacji zależności pomiędzy  
popełnianiem oszustw a  opisanymi powyżej zmiennymi znacznie utrudnia‑
ją skuteczne przewidywanie oraz przeciwdziałanie nieuczciwości w środowisku 
akademickim. dlatego też zadaniem powstających modeli skłonności do popeł‑
niania oszustw akademickich jest uchwycenie ich psychospołecznej dynamiki, 
umożliwiającej opisanie nieuczciwych działań studentów oraz skuteczne zapo‑
bieganie im.

Model przyczynowy popełniania oszustw akademickich

pierwszym tego typu modelem jest teoretyczny model przyczynowy Whit‑ 
leya (1998), stworzony na podstawie metaanalizy 107 badań, łączący w  sobie 
czynniki osobowościowe, motywacyjne oraz sytuacyjne, istotne dla podejmowa‑
nia oszustw akademickich. W modelu tym (rysunek 1) na intencję nieuczciwo‑
ści akademickiej wpływają: postrzegane ryzyko bycia przyłapanym (zależne od 
umiejętności oszukiwania i podejmowanych wcześniej nieuczciwych zachowań), 
spodziewane zyski z oszustwa (zależne od potrzeby aprobaty, potrzeby osiągnię‑
cia sukcesu oraz oczekiwanego rezultatu podejmowanych działań akademic‑
kich) oraz postawa, normy, kontrola i powinność moralna związane z oszustwa‑
mi (zależne od cech osobowości, dojrzałości, motywacji do nauki oraz wysiłku 
włożonego dotychczas w działania akademickie). Natomiast czynniki sytuacyj‑
ne w omawianym modelu (m.in. nadzór, alternatywne wersje egzaminów) bez‑
pośrednio wywierają wpływ na relację pomiędzy intencją popełnienia oszustwa 
a samym nieuczciwym zachowaniem. 
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pozytywna ocena stosunku ryzyka do zysków wraz z  percepcją struktury  
norm dopuszczającą oszukiwanie, pozytywną postawą względem nieuczciwych  
działań oraz brakiem moralnej powinności do bycia uczciwym prowadzi do 
ukształtowania się intencji podjęcia nieuczciwego zachowania. Alternatywną 
hipotezą, wywiedzioną z modelu przyczynowego, przez Whitleya jest hamowa‑
nie podejmowania nieuczciwych działań przez negatywną postawę względem 
oszustw, jeżeli stosunek zysków do ryzyka jest wysoki lub niski oraz ułatwia‑
nie podejmowania oszustw przez posiadanie względem nich pozytywnej po‑
stawy, ale jedynie w  sytuacji, gdy stosunek zysków do ryzyka z  podjęcia tego 
działania przekracza określony próg. Alienacja i wcześniejsze sukcesy w zakre‑
sie oszukiwania prowadzą do bardziej przychylnej postawy względem nieuczci‑
wości i – w konsekwencji – do postrzegania, że normy wspierają oszukiwanie, 
co osłabia moralną powinność unikania go (dojrzałość i  zorientowanie na na‑
ukę prowadzą prawdopodobnie do przeciwnego efektu). z kolei brak pewności 
co do możliwości osiągnięcia sukcesu lub porażki zwiększa przewidywane zy‑
ski z oszukiwania. 

Zintegrowany model nieuczciwości akademickiej

kolejnym modelem teoretycznym jest zaproponowany przez Murdock i An‑
dermana (2006) zintegrowany model nieuczciwości akademickiej (rysunek 2), 
stworzony na podstawie przeglądu literatury dotyczącej nieuczciwości i skupia‑
jący się na wpływie czynników kontekstowych oraz indywidualnych na określo‑
ne czynniki motywacyjne, decydujące o poziomie skłonności do podejmowania 
oszustw. 

Osobista teoria inteligencji
Presja rodziny i rówieśników względem ocen

Porównania społeczne
Struktura celów w środowisku nauki

Osobiste zdolności i wysiłek
Umiejętności pedagogiczne wykładowcy

Zasady oceniania pracy studentów

Osobiste podejście do moralności
Kodeksy honorowe

Poziom nadzoru
Liczba nieprzyłapanych rówieśników

Zasady sprawdzania wiedzy

co Jest moim ceLem?
1. Zewnętrzne cele
2. Orientacja na wykonanie

czY PotRaFiĘ to zRoBić?
1. Poczucie własnej skuteczności
2. Oczekiwania dotyczące wyników

Jakie sĄ koszta?
1. Bycie złapanym i ukaranym
2. negatywne przekonania o sobie

skŁoNNość do
oszukiwaNia

Rysunek 2. zintegrowany model nieuczciwości akademickiej.
opracowanie własne na podstawie: Murdock, Anderman (2006).
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pierwsza z grup czynników motywacyjnych odnosi się do celu podejmowa‑
nia oszustw, na który wpływają m.in.: osobista teoria inteligencji, presja rodziny 
i  rówieśników oraz struktura celów w środowisku nauki. druga grupa czynni‑
ków motywacyjnych odnosi się do możliwości podjęcia nieuczciwego zachowa‑
nia, na którą wpływ wywierają osobiste zdolności i wysiłek, umiejętności peda‑
gogiczne wykładowcy oraz zasady oceniania pracy studentów. ostatnim elemen‑
tem motywacyjnym są koszty podejmowania nieuczciwych zachowań, pozosta‑
jące pod wpływem osobistego podejścia do moralności, poziomu nadzoru spra‑
wowanego przez wykładowców oraz uczciwych zasad sprawdzania wiedzy.

Większe prawdopodobieństwo nieuczciwych zachowań ze strony studentów 
pojawia się, według autorów, w momencie, gdy ich cele są zorientowane na wyko‑
nanie, zewnętrzne lub związane z ego, gdy mają niskie oczekiwania odnośnie do 
zdolności osiągnięcia określonych celów poprzez własną pracę oraz gdy ocenia‑
ją potencjalne koszty bycia złapanym na oszustwie jako minimalne. dodatkowo,  
zarówno czynniki indywidualne, jak i kontekstowe przypuszczalnie wpływają na 
sposób odpowiedzi studentów na każde ze wskazanych pytań. przykładowo, po‑
mimo wysokiego poczucia własnej skuteczności w określonym obszarze, student 
może podejmować nieuczciwe działania na zajęciach lub egzaminie, jeżeli wąt‑
pi w  możliwość osiągnięcia w  ich ramach konkretnego celu, z  powodu niskich 
zdolności pedagogicznych wykładowcy, niejasnych testów lub innych zmiennych 
kontekstowych będących poza jego kontrolą. 

Trójkąt oszustw akademickich

Modelem opartym na przekonaniach studentów odnośnie do wpływu czyn‑
ników kontekstowych na popełnianie oszustw akademickich jest natomiast trój‑
kąt oszustw (becker, Connoly, lentz, Morrison, 2006; Malgwi, Rakovski, 2009a, 
2009b). W modelu tym kontekstowe czynniki ryzyka podzielone zostały na trzy 
grupy: presję (np. wymagania rodziców, rywalizacja o  wysokie oceny), możli‑
wość (np. dostępność wcześniejszych wersji egzaminów, brak jasno określonej 
polityki uczelni odnośnie do nieuczciwości) oraz dostępne w danej sytuacji ra‑
cjonalizacje (np. popełnianie oszustw przez innych, niezgłaszanie oszustw).

W przeprowadzonych dotychczas badaniach elementy trójkąta oszustw wy‑
jaśniały od 20% do 23% wariancji nieuczciwości wśród studentów (becker i  in., 
2006; Choo, tan, 2008; Widianingsih, 2013). Analizy Malgwiego i Rakovskiego  
(2009a) pokazały, że czynnikiem w największym stopniu odpowiadającym, w opi‑ 
nii studentów, za podejmowanie nieuczciwych zachowań jest presja (70% ba‑
danych), w  następnej kolejności możliwość (20% badanych), a  w  najmniejszym 
stopniu – dostępne racjonalizacje (11% badanych). Najczęściej wskazywanymi 
czynnikami ryzyka oszustw w obrębie presji było zagrożenie niezaliczeniem kur‑
su (79% badanych) oraz utrata finansowego wsparcia (70% badanych), w  obrę‑
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bie możliwości dzielenie się informacjami na temat zajęć przez osoby, które już 
je zaliczyły (64% badanych) oraz łatwość przechowywania i  wykorzystywania 
informacji z  urządzeń elektronicznych (48% badanych), natomiast w  obrębie  
dostępnych w danej sytuacji racjonalizacji przekonanie, że zasłużyło się na zali‑
czenie (49% badanych) oraz że zajęcia lub egzamin są wyjątkowo trudne (39% ba‑ 
danych).

Teoria planowanego zachowania

próby wyjaśnienia skłonności do popełniania oszustw akademickich podjęto  
się także w  ramach teorii planowanego zachowania (Ajzen, 1991; Meng, oth‑
man, d’silva, omar, 2014a), w myśl której podejmowane przez jednostkę zacho‑
wania celowe kierowane są przez trzy rodzaje przekonań (rysunek 3): przekona‑
nia odnośnie do rezultatów zachowania i ich ewaluacje tworzące przychylne lub 
nieprzychylne postawy względem zachowania; przekonania odnośnie do oczeki‑ 
wań normatywnych oraz motywacji do podporządkowania się podejściu znaczą‑
cych dla jednostki osób do danego zachowania, tworzące subiektywne normy;  
przekonania na temat obecności czynników ułatwiających lub utrudniających 
podjęcie danego działania i  ich siły, tworzące poczucie kontroli nad zachowa‑
niem. 

PRZESZŁE
ZaCHOWaniE

POWINNOŚĆ
MORALNASUBiEKTYWnE

NORMY

KOnTrOLa
BEHaWiOraLna

ZACHOWANIEinTEnCJaPOSTaWa JaWna

Rysunek 3. Model planowanego zachowania.
opracowanie własne na podstawie: beck, Ajzen (1991).

Wspólnie elementy te prowadzą do powstania przychylnej lub nieprzychylnej 
intencji behawioralnej względem podejmowania określonego działania (Ajzen, 
2012). generalnie, im bardziej pozytywna postawa i  subiektywne normy w od‑
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niesieniu do zachowania oraz im większa postrzegana behawioralna kontrola 
nad działaniem, tym silniejsza indywidualna intencja jego podejmowania. do‑
datkowo postrzegana przez jednostkę kontrola behawioralna nad danym zacho‑
waniem może bezpośrednio wpływać na jego podejmowanie, szczególnie silnie 
w sytuacjach wysokiej zgodności pomiędzy postrzeganymi a faktycznymi moż‑
liwościami zachowania się w określony sposób. W momencie pojawienia się nie‑
oczekiwanych elementów (np. zmiana wymagań dotyczących zadania lub zakłó‑
cenia sytuacyjne) wpływ postrzeganej kontroli na podejmowane działania staje 
się mniej istotny (beck, Ajzen, 1991).

klasyczny model planowanego zachowania został uzupełniany poprzez dołą‑
czanie do niego dwóch dodatkowych zmiennych, prowadząc w efekcie do stwo‑
rzenia zmodyfikowanej teorii planowanego zachowania. W przypadku przewidy‑ 
wania zachowań nieuczciwych model ten może zostać wzbogacony o przekonanie  
moralne na temat analizowanego zachowania, które w  momencie badania za‑
chowań nieetycznych zwiększa istotnie poziom predykcji i może mieć wpływ na  
podejmowanie określonego działania lub na samo nieuczciwe zachowanie. uzu‑
pełnienie modelu o pomiar przeszłego zachowania miało natomiast na celu te‑
stowanie skuteczności predykcji poprzez sprawdzanie wpływu wywieranego 
przez przeszłe zachowania na czynniki bezpośrednio oddziałujące na późniejsze 
działania (beck, Ajzen, 1991).

Wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz wskazują na istotną moc pre‑
dykcyjną modelu planowanego zachowania w  zakresie przewidywania inten‑
cji podejmowania oszustw akademickich oraz samego nieuczciwego działania. 
zmodyfikowany model planowanego zachowania wyjaśniał 86% wariancji inten‑ 
cji oszukiwania na teście lub egzaminie i 82% deklarowanej częstości oszukiwa‑
nia na teście lub egzaminie w badaniach beck i Ajzena (1991) oraz 57% wariancji  
intencji oszukiwania na teście lub podczas egzaminu przy braku pomiaru prze‑
szłego zachowania w badaniach Alleyne’a i phillips (2011). W przypadku oszuki‑
wania w trakcie przygotowywania prac zaliczeniowych i zadań domowych pełny  
model tłumaczył 58% wariancji intencji oraz 27% wariancji tego zachowania 
(harding i  in., 2007), natomiast w  badaniu stone’a i  in. (2010) wyjaśniał 21% 
wariancji intencji oraz 36% wariancji nieuczciwości, której wyznacznikami były 
deklarowana częstość oszukiwania na teście, pomaganie innym w oszukiwaniu, 
niedozwolona współpraca z innymi oraz popełnianie plagiatu.
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z uwagi na częstość występowania oraz negatywny charakter konsekwencji 
nieuczciwości, w  środowisku akademickim wypracowano liczne sposoby prak‑
tycznego przeciwdziałania popełnianiu oszustw przez studentów.

System kar i nadzoru

Najbardziej bezpośrednim sposobem radzenia sobie z  nieuczciwością stu‑
dentów jest stosowanie przez wykładowców nadzoru (Crown, spiller, 1998) oraz 
jasno określonego systemu kar za poszczególne oszustwa (davis i  in., 1992). 
podstawą dla wymienionych sposobów postępowania są teorie stanowiące, że 
powstrzymywanie się od określonego, problematycznego zachowania jest za‑
leżne od postrzeganego prawdopodobieństwa i dotkliwości kary za jego podej‑
mowanie (por. gibbs, 1968) oraz od relacji między prawdopodobieństwem zo‑
stania na nim przyłapanym a zyskami i stratami z  jego podjęcia (por. piliavin, 
gartner, Thornton, Matsueda, 1986). Jak wskazują badania, skłonność do popeł‑
niania oszustw akademickich jest negatywnie skorelowana z postrzeganym za‑
grożeniem bycia przyłapanym na nieuczciwości (Alessio, Malay, Maurer, bailer, 
Rubin, 2017; Freiburger, Romain, Randol, Marcum, 2017; McCabe i  in., 2006; 
Nagin, pogarsky, 2003; yu, glanzer, sriram, Johnson, Moore, 2017) oraz suro‑
wością kar za oszustwa (McCabe, treviño, butterfield, 2002; Michaels, Miethe, 
1989). Również studenci deklarują, że surowsze kary skuteczniej powstrzymy‑
wałyby ich od nieuczciwych zachowań (Malgwi, Rakovski, 2009b; sheard i  in., 
2003), a ich brak jest jednym z powodów angażowania się w oszustwa i ich po‑
dejmowania (Jones, 2011; Şendağ, duran, Fraser, 2012). 

do tradycyjnie stosowanych sposobów powstrzymywania studentów od nie‑
uczciwych działań należą: odpowiednie ustawienie ławek oraz odgórne przypi‑
sywanie miejsc zajmowanych podczas testów i  egzaminów, przygotowywanie 
alternatywnych wersji testów i  egzaminów, nadzorowanie przez prowadzącego 
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lub jego współpracowników studentów w trakcie testów i egzaminów, proszenie 
o  wyłączenie lub oddanie urządzeń elektronicznych oraz pozostawienie rzeczy 
osobistych we wskazanym miejscu na czas trwania testu lub egzaminu, a także 
używanie oprogramowań antyplagiatowych do sprawdzania oddawanych przez 
studentów prac (Faucher, Caves, 2009; Medina, Castleberry, 2016). Wykorzysty‑
wane w  momencie przyłapania na nieuczciwości kary obejmują natomiast naj‑
częściej: niezaliczenie przedmiotu lub pracy przygotowanej w  nieuczciwy spo‑
sób, konieczność ponownego zaliczenia pracy, od której odejmowane są punkty 
za wcześniejsze oszustwo, konieczność ponownego zaliczenia pracy bez punktów 
ujemnych, oficjalna nagana ze strony dziekana lub prowadzącego zajęcia, a także 
ostrzeżenie (Wilkinson, 2009). 

problematycznym aspektem stosowania wyłącznie kar i nadzoru w celu mi‑
nimalizacji nieuczciwości akademickiej jest możliwość osiągnięcia jedynie chwi‑
lowego podporządkowania zachowania, które nie gwarantuje trwałej zmiany, 
a związane jest z ryzykiem wrogiego nastawienia względem uczelni i – w skraj‑
nych przypadkach – chęcią odwetu (Crown, spiller, 1998). Jak pokazują bada‑
nia, studenci wskazujący na powstrzymujące ich od podejmowania nieuczciwych 
działań kary, w porównaniu ze studentami odwołującymi się do osobistych stan‑
dardów moralnych i przekonania o niewłaściwym charakterze nieuczciwości czy 
jej konfliktu z celami edukacji, deklarowali wyższą liczbę oszustw akademickich  
(Miller i  in., 2011). z  kolei w  eksperymencie przeprowadzonym przez spear 
i Miller (2012) odwoływanie się do strachu przed karami za nieuczciwe zacho‑
wania nie spowodowało znaczącego zmniejszenia liczby deklarowanych oraz ob‑
serwowanych oszustw, które nie wiązały się też istotnie z postrzeganym zagroże‑
niem karą za bycie przyłapanym na nieuczciwym zachowaniu. 

dodatkowo, badania levy’ego i  Rakovskiego (2006) wskazują, iż po prze‑
czytaniu opisu odnoszącego się do stosowanej przez hipotetycznego wykładow‑
cę zerowej tolerancji wobec nieuczciwości, studenci deklarujący liczne nieuczci‑
we zachowania oraz około 11% uczciwych studentów stwierdziło, że starałoby się 
uniknąć uczestnictwa w jego zajęciach. Według autorów oznacza to, że skupieni 
na systemie kar wykładowcy mogą tracić uczestników zajęć ze względu na oba‑
wę ze strony nieoszukujących studentów, że opisany wykładowca okaże się nie‑
ustępliwy i nieugięty również w innych aspektach relacji ze studentami, a także 
może ostro interpretować nieszkodliwe działania jako nieuczciwe, w imię zero‑
wej tolerancji wobec wszelkich przejawów nieuczciwości. 

Warto także zauważyć, że, zgodnie z  metaanalizą przeprowadzoną przez 
Whitleya (1998), stosowanie alternatywnych wersji testów oraz odgórne przy‑
pisywanie miejsc na egzaminie faktycznie obniża poziom oszustw egzamina‑
cyjnych, jednak same kary lub ryzyko bycia złapanym nie mają bezpośrednie‑
go związku z częstością dopuszczania się nieuczciwych zachowań, lecz wchodzą 
w złożone interakcje z innymi zmiennymi, m.in. z postrzeganym stosunkiem zy‑
sku do straty oraz z przekonaniem o umiejętności skutecznego oszukiwania.
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System informacji

drugim najczęściej stosowanym sposobem oddziaływań jest dokładne in‑
struowanie studentów o  podstawach uczciwości akademickiej i  rządzących nią 
zasad (gromkowska ‑Melosik, 2007; McCabe, pavela, 2004). kwestia ta wydaje 
się kluczowa dla omawianego zjawiska, gdyż, jak pokazują badania Roiga (1997), 
choć ogólnie 74% badanych przez niego studentów trafnie rozpoznaje sytuacje, 
w których nie został popełniony plagiat, to w poszczególnych sytuacjach 40–50% 
ma z tym problemy. Również badanie Voelkera, love’a i pentiny (2012) wskazuje, 
że studenci (86,5% badanych) często nie zdają sobie sprawy z konieczności uzy‑
skania zgody autorów oryginalnych tabel i  rysunków na ich wykorzystanie we 
własnych pracach, postrzegają plagiat jedynie jako wynik niepowodzenia w cy‑
towaniu oryginalnych źródeł (53,3% badanych) oraz nie są świadomi możliwości 
dokonania autoplagiatu (47,8% badanych). W  samych opiniach studentów brak 
wiedzy na temat tego, co konstytuuje nieakceptowane zachowanie w  środowi‑
sku akademickim, jest powodem podejmowania przez nich nieuczciwych dzia‑
łań (eret, ok, 2014), a przekonanie o niejednoznacznym charakterze zasad aka‑
demickich stanowi według nich wytłumaczenie korzystania z  niedozwolonych 
materiałów i podejmowania oszustw (Macgregor, stuebs, 2012). 

Jak wskazują badania, interwencje nakierowane na minimalizację oszustw 
wśród studentów powinny zawierać jednoznaczne informacje na temat tego, co 
uważane jest za nieuczciwość akademicką i podkreślać, że definicja ta bez wzglę‑
du na kontekst sytuacyjny nie ulegnie zmianie (Mayhew, hubbard, Finelli, hard‑ 
ing, Carpenter, 2009). program zajęć promujących etyczność powinien obejmo‑
wać: podstawowe zasady i  reguły uczciwego postępowania, możliwe trudności 
w ich realizacji i próby ich obejścia w działaniu, sposoby radzenia sobie z dyle‑
matami natury etycznej oraz strategie poznawcze pomocne w podejmowaniu de‑
cyzji w momencie ich pojawienia się (Waples, Antes, Murphy, Connelly, Mum‑
ford, 2009). ponieważ celem zajęć jest umożliwienie studentom zastosowania 
zdobytej wiedzy w  praktyce, metodami rekomendowanymi w  ich prowadzeniu 
są: debaty, nauczanie problemowe oraz analiza przypadków, a formą – warsztaty 
lub seminaria (Medeiros i in., 2017). 

przykładem zastosowania powyższych wskazówek są zajęcia dotyczące pla‑
giatu opisane przez strittmatter i  bratton (2014, s. 740), które zostały przepro‑
wadzone na jednym z  uniwersytetów w  stanach zjednoczonych. ich program 
obejmował podstawowe informacje na temat plagiatu, reguł prowadzenia pracy 
naukowej (koncept wiedzy powszechnej, sposoby cytowania, zasady korzystania 
z baz danych) oraz konsekwencji wykrycia plagiatu. studenci pracowali w gru‑
pach, analizując scenariusze zdarzeń i dyskutując na temat etycznych aspektów 
opisanej sytuacji z punktu widzenia wszystkich uczestniczących w niej osób oraz 
z zastosowaniem trzech perspektyw: sprawiedliwości moralnej („Czy dane zacho‑
wanie było sprawiedliwe?”), umowy społecznej („Czy dane zachowanie naruszy‑
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ło niepisane przyrzeczenie?”) oraz relatywizmu („Czy dane zachowanie było ak‑
ceptowalne kulturowo?”). podsumowaniem zajęć była wspólna dyskusja nad po‑
szczególnymi scenariuszami i wyciąganie na ich podstawie wniosków możliwych 
do zastosowania w  praktyce. Analizy wskazują, że zajęcia tego typu powinny  
być przeprowadzane w ramach dedykowanego im i obowiązującego wszystkich 
studentów kursu (sharland, Fiedler, Menon, 2013) oraz pojawiać się w  miarę 
wcześnie w ramach programów kształcenia wyższego (Mohd ghazali, 2015). 

przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że szczegółowe informowa‑ 
nie studentów o  regułach związanych z  uczciwością akademicką zwiększa ich 
świadomość w  tym obszarze. przykładowo – analiza burrusa, Mcgoldrick 
i  schuhmanna (2010) pokazuje, że po podaniu studentom dokładnej definicji 
nieuczciwości akademickiej zaczerpniętej z podręcznika, jej relacjonowana liczba  
zwiększyła się z  średnio 1,8 incydentu w  ciągu ostatnich 12 miesięcy do śred‑
nio 3,32 incydentów. ponadto studenci, którzy oceniają regulamin uniwersytetu  
oraz konsekwencje związane z  nieuczciwością akademicką jako jasno określo‑
ne oraz przestrzegane, akceptują w mniejszym stopniu oszustwa zarówno włas‑ 
ne, jak i te, których są świadkami (kuntz, butler, 2014). W kwestii skuteczności 
samych zajęć poświęconych uczciwości wyniki badań przeprowadzonych przez 
strittmatter i bratton (2014) pokazały, że po uczestniczeniu w zajęciach dotyczą‑
cych plagiatu studenci przejawiali wyższy poziom percepcji etycznej, w tym po‑
strzegania sprawiedliwości, zobowiązań społecznych oraz dopuszczalności kul‑
turowej. 

problematycznym aspektem powyższych oddziaływań jest sygnalizowany 
w  badaniach brak wpływu instrukcji dotyczących etyki na postawy studentów 
względem nieuczciwości własnej i innych, czyli postrzegania jej jako akceptowal‑
nej lub nieakceptowanej (bloodgood i in., 2009) oraz związek z mniejszą relacjo‑
nowaną przez studentów nieuczciwością jedynie w  wąskich obszarach (Reisen‑ 
witz, 2012). burns, tackett i  Wolf (2015) na podstawie analizy skuteczności  
instrukcji etycznych w  przeciwdziałaniu plagiaryzmowi sugerują, że być może 
stosowanie samych kursów dotyczących etycznego podejmowania decyzji nie 
pozwala na objęcie oddziaływaniem prewencyjnym wszystkich przyczyn prowa‑
dzących do nieuczciwości. efektywne programy powinny, w ich mniemaniu, za‑
równo karać za niewłaściwe działania, jak i wskazywać sposoby właściwego po‑
stępowania. sposobem na osiągnięcie obu powyższych celów jest wprowadzanie 
do kultury akademickiej kodeksów honorowych.

Kodeksy honorowe

kodeksem honorowym nazywamy wyrażenie przez określoną grupę osób  
intencji przeciwstawiania się konkretnym strategiom działania, którym w  in‑
nym przypadku osoby te mogłyby się poddać i  które mogłyby wykorzystywać 
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do osiągnięcia indywidualnych celów (hein, 1982). W środowisku akademickim 
kodeks honorowy ma na celu ochronę integralności uniwersytetów, zachęcanie 
do podejmowania etycznych działań i sprzyjanie atmosferze uczciwej rywalizacji 
(turner, beemsterboer, 2003).

Na uczelniach z obowiązującymi tradycyjnymi kodeksami honorowymi stu‑
denci składają pisemne przyrzeczenie, że nie będą oszukiwać w trakcie konkret‑
nego egzaminu lub podczas wykonywania określonego zadania, piszą nienadzo‑
rowane testy i egzaminy, są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zaobserwowa‑
nych naruszeń kodeksu oraz pełnią rolę członków komisji, która je rozpatruje 
(Melendez, 1985). pisemna forma kodeksu zawiera najczęściej opis wartości, któ‑
rych podtrzymywaniu służy kodeks, listę działań uznawanych za wykroczenie 
oraz sankcji związanych z ich podjęciem, a także dokładny opis tworzenia i dzia‑
łania komisji rozpatrującej wszelkie zgłaszane naruszenia (turner, beemster‑ 
boer, 2003). stosowane na uczelniach egzekwujących kodeksy honorowe kary 
obejmują najczęściej wydalenie w momencie pogwałcenia zasad uczciwości po‑
przez własne nieuczciwe działania lub zatajenie informacji o oszustwach innych 
osób lub niezaliczenie przedmiotu poprzez wpisanie oceny XF wskazującej, iż 
przyczyną braku zaliczenia była nieuczciwość akademicka (Nuss, 1996).

prewencyjny charakter tradycyjnych kodeksów honorowych wynika z jasne‑
go określenia oczekiwań wobec studentów w obszarze uczciwości akademickiej, 
przekazania im pewnej części lub pełnej odpowiedzialności za utrzymywanie  
atmosfery uczciwości na uczelni oraz przywilejów, stanowiących zachętę do ich 
utrzymania poprzez właściwe zachowanie (McCabe, treviño, 1993; Rettinger, 
searcy, 2012). zdaniem samych studentów biorących udział w badaniu kidwell 
(2001), skuteczny kodeks honorowy powinien być prezentowany w trakcie okre‑
su orientacyjnego i wzmacniany w trakcie trwania studiów, a studenci powinni 
być zaangażowani w jego egzekwowanie oraz spisywanie.

ponieważ zastosowanie wszystkich wymienionych zasad na większych uni‑
wersytetach bywa ze względów logistycznych utrudnione, rozwiązaniem przyj‑
mowanym coraz częściej jest wdrażanie zmodyfikowanych kodeksów honoro‑
wych (McCabe, pavela, 2000). obowiązującymi w  ich przypadku elementami 
są komisje honorowe, w  skład których wchodzą studenci, oraz zobowiązanie  
do promowania atmosfery uczciwości poprzez zgłaszanie wszelkich zaobser‑ 
wowanych przejawów nieuczciwości. do elementów nieobligatoryjnych, uzależ‑ 
nionych od woli wykładowcy, należą natomiast: nienadzorowane egzaminy  
i  testy oraz składanie lub podpisywanie przyrzeczenia o  uczciwym działaniu 
(McCabe i in., 2002). Różnica w stosunku do kodeksów tradycyjnych obejmuje 
także stosowane wobec nieuczciwych studentów sankcje – w przypadku uczel‑
ni stosujących kodeksy zmodyfikowane kara wydalenia obejmuje jedynie stu‑
dentów popełniających oszustwa wielokrotnie, natomiast w  większości poje‑
dynczych przypadków stosowanymi środkami są: ostrzeżenia, zobowiązanie  
do wzięcia udziału w  seminarium dotyczącym etyki oraz zawieszenie w  pra‑
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wach studenta lub obniżenie oceny w  przypadku pierwszego przewinienia 
(McCabe, 2005).

przeprowadzone dotychczas badania wskazują na negatywny związek między  
akceptacją oszustw a  znajomością i  egzekwowaniem zasad kodeksu honorowe‑
go (pauli, Arthur, price, 2014) oraz na silniejsze, w porównaniu z nieuczciwymi 
studentami, poparcie kodeksów honorowych przez uczciwych studentów (Van‑
dehey, diekhoff, labeff, 2007). dodatkowo studenci z uczelni posiadających ko‑
deksy honorowe, w porównaniu ze studentami uniwersytetów bez kodeksów, są 
bardziej skłonni zgłaszać nieuczciwe zachowania innych podczas egzaminów 
oraz zadań pisemnych (Arnold, Martin, bigby, 2007). badania dix, emery i lego 
(2014) wskazują ponadto, że satysfakcja z kodeksu honorowego oraz przywileje 
i energia związane z jego egzekwowaniem pozwalają przewidywać zaangażowa‑
nie w działania mające na celu podtrzymywanie zasad kodeksu i podporządko‑
wywanie się im.

Analizy wskazują także na mniejszą liczbę oszustw akademickich na uczel‑
niach posiadających kodeksy honorowe w  porównaniu z  uczelniami, które ich  
nie wprowadzają (baldwin, daugherty, Rowley, schwarz, 1996; Whitley, 1998). 
badania schwartz, tatum i hageman (2013) pokazują, że studenci uczelni z tra‑
dycyjnymi kodeksami honorowymi, w  porównaniu ze studentami uczelni ze 
zmodyfikowanymi kodeksami oraz uczelni bez kodeksów, surowiej oceniali  
przejawy nieuczciwych działań prezentowane im w formie scenariuszy, byli bar‑
dziej skłonni zgłosić nieuczciwe zachowania innych studentów, deklarowali 
mniejszą liczbę nieuczciwych działań podejmowanych w ciągu ostatnich 12 mie‑
sięcy, lepiej rozumieli przepisy obowiązujące na ich uczelni oraz oceniali sank‑
cje za nieuczciwość jako bardziej surowe. Różnice pomiędzy studentami uczelni 
bez kodeksów i z kodeksami zmodyfikowanymi ujawniły się natomiast w zakre‑
sie rozumienia polityki uczelni oraz ocenie sankcji – studenci należący do pierw‑
szej grupy przejawiali najniższy poziom znajomości polityki uczelni oraz oce‑ 
niali kary za nieuczciwość jako najmniej dotkliwe. badania przeprowadzone na 
ponad czterech tysiącach studentów amerykańskich uczelni (McCabe i in., 2001) 
w  latach 1995–1996 pokazały, że, w porównaniu ze studentami uczelni bez ko‑
deksów honorowych, studenci uczelni posiadających kodeksy w mniejszym stop‑
niu przejawiali działania takie, jak ściąganie na testach i egzaminach, pomaga‑
nie innym na testach, popełnianie plagiatu czy współpracowanie przy zadaniach 
indywidualnych. ponadto badania przeprowadzone na absolwentach uczelni 
wyższych pokazały, że przejawiają oni niższy poziom nieuczciwych zachowań 
w miejscu pracy, jeżeli studiowali na uczelni posiadającej kodeks honorowy, co 
może świadczyć o utrzymującej się w wyniku jego przestrzegania internalizacji 
wartości etycznych (McCabe, treviño, butterfield, 1996).

Należy jednak zwrócić uwagę, że samo wprowadzenie kodeksu honorowe‑
go nie stanowi ostatecznego rozwiązania problemu nieuczciwości. Jak wskazu‑
je Jordan (2001), wśród badanych przez niego studentów osoby niepopełniające 
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oszustw akademickich deklarowały istotnie większe zrozumienie uczelnianego  
kodeksu honorowego w  porównaniu ze studentami popełniającymi oszustwa. 
podobne wyniki osiągnięto w  retrospektywnym badaniu absolwentów jednej 
z amerykańskich uczelni wyższych, posiadających kodeks honorowy, z których 
65% było świadomych jego obowiązywania, jednak tylko 32% znało jego treść 
(yardley i  in., 2009). przywołane rezultaty mogą wskazywać na znaczenie spo‑
sobu wprowadzania kodeksu na uczelni oraz działań podejmowanych w  celu 
utrzymywania jego treści i konsekwencji w świadomości studentów, np. poprzez 
seminaria, programy czy wydarzenia, w których studenci biorą zarówno czynny, 
jak i bierny udział (McCabe, treviño, 2002). 

oprócz wpływu odpowiedniej administracji, skuteczność kodeksów wynika 
również z  oddziaływań czynników kontekstowych. postrzeganie przez studen‑
tów wykładowców jako osób zaangażowanych w promowanie uczciwego postę‑
powania wiąże się z  niższym poziomem przejawianej przez nich nieuczciwości 
akademickiej (Jackson i in., 2002), a ocenianie sposobu ich pracy jako sprawied‑ 
liwego, zaangażowanego oraz pełnego szacunku i  zaufania w  większym stop‑
niu charakteryzuje studentów uczęszczających na zajęcia, na których obowiązuje 
kodeks honorowy (konheim ‑kalkstein, stellmack, shilkey, 2008) oraz wiąże się 
z większym prawdopodobieństwem zgłaszania nieuczciwości innych studentów 
w celu utrzymywania atmosfery uczciwości (simon i in., 2004). Jak widać więc, 
skuteczność implementowania kodeksów honorowych może zależeć od przeja‑
wiania przez pracowników uczelni zgodnych z nimi postaw i działań, co wspól‑
nie z  wysokim poziomem zrozumienia dla polityki uczelni oraz wysoką oceną 
prawdopodobieństwa i dotkliwości kar za jej nieprzestrzeganie ma szansę prowa‑
dzić do kształtowania pozytywnych postaw względem uczciwości akademickiej 
wśród studentów. W przeciwnym przypadku, jak wskazują badania, samo wpro‑
wadzenie kodeksów nie wpływa na zmianę postawy studentów wobec oszustw 
(Roig, Marks, 2006), a głównym wyznacznikiem norm postępowania pozostają 
działania podejmowane przez innych studentów (McCabe, treviño, 1993).

kluczem do sukcesu przy implementacji kodeksów honorowych jest w związ‑
ku z  tym wykształcenie wspólnego dla studentów i  pracowników uczelni zro‑
zumienia i  akceptacji polityki dotyczącej uczciwości akademickiej, która, jeżeli 
jest egzekwowana, doprowadza do stworzenia klimatu uczciwości, kształtowania 
norm społecznych i przeciwstawiania się nieuczciwości (McCabe, treviño, 1993, 
1997; Whitley, 1998).

Zintegrowane programy przeciwdziałania nieuczciwości

 Wyniki badań dotyczących zapobiegania czy przeciwdziałania nieuczciwości  
akademickiej, podobnie jak w przypadku jej przewidywania, wskazują na liczne 
czynniki, które należałoby mieć na uwadze przy tworzeniu praktycznych progra‑
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mów wykorzystywanych na uczelniach wyższych. dotychczasowe propozycje zin‑
tegrowanych programów opisywane były poprzez wyszczególnienie zasad, który‑
mi powinny kierować się władze ośrodków akademickich, próbując zapobiec oszu‑
stwom, lub konkretnych działań, które należy stosować w przypadku ich wykrycia.

Williams i hosek (2003), w celu obniżenia stopnia nieuczciwości, rekomendu‑
ją wprowadzenie zmian w pięciu obszarach. po pierwsze, kształcenie studentów 
w zakresie dokładnego rozpoznawania przejawów nieuczciwości akademickiej, po 
drugie – sprawienie, aby oszukiwanie było trudniejsze, po trzecie – zmiana klima‑
tu akceptacji czy przyzwolenia dla nieuczciwych działań, po czwarte – zwiększe‑
nie prawdopodobieństwa bycia złapanym i ukaranym za oszustwa oraz po piąte –  
zwiększenie surowości stosowanych kar. szczegółowe działania proponowane do 
podjęcia przez autorów w każdym z powyższych obszarów prezentuje tabela 3.

Tabela 3
Oddziaływania wspierające uczciwość akademicką na uczelniach wyższych

Obszar Oddziaływania

Kształcenie studentów 
w zakresie nieuczciwo-
ści akademickiej

• Dyskusja nad celem tworzenia odniesień do źródeł informacji oraz przypi-
sów (np. odniesienie do standardów prawnych i etycznych, dodanie wiary-
godności pracy, zapewnienie innym danych o źródłach, w których mogą szu-
kać dalszych informacji).

• Omówienie celu wykonywanych zadań – rozwinięcie własnej wiedzy, a nie 
odnalezienie u innych najlepszego sformułowania własnych myśli.

• Ćwiczenie ze studentami właściwego sposobu tworzenia odniesień i korzy-
stania z materiałów źródłowych.

• Skierowanie studentów do korzystania z dostępnych online ćwiczeń w za-
kresie pisania prac.

• Zamieszczenie zasad odnośnie do uczciwości akademickiej w sylabusie.

Utrudnianie oszustw • Wymaganie od studentów składania konspektów i wersji roboczych prac za-
liczeniowych.

• Tworzenie szczegółowych, a nie ogólnych tematów prac lub zadań.

• Wymaganie od studentów składania materiałów, na podstawie których two-
rzyli własną pracę z zaznaczonymi sekcjami, z których korzystali przy jej wy-
konywaniu.

• Ustalanie specyficznych kryteriów, które muszą zostać spełnione, np. za-
mieszczanie notatek z zajęć, przeprowadzanie wywiadów albo sondaży 
wśród studentów z załączonym transkryptem.

Klimat braku akceptacji 
dla oszustw

• Zwiększenie dyskusji na temat uczciwości w społeczności akademickiej 
z udziałem studentów – oddanie w ich ręce odpowiedzialności za definiowa-
nie i egzekwowanie standardów postępowania.

• Dyskusja nad wspólnymi wartościami – zwiększenie zrozumienia studentów 
dla wartości na których bazują obowiązujące zasady.

• Wprowadzenie tradycyjnych lub zmodyfikowanych kodeksów honorowych.

• Wprowadzenie obowiązkowych oświadczeń o samodzielności wykonanej 
pracy.

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Zwiększenie szans na 
bycie złapanym i uka-
ranym za oszustwa

• Nadzorowane egzaminy.

• Wykorzystywanie oprogramowania do wykrywania oszustw.

• Ustalanie losowej kolejności pytań na testach wielokrotnego wyboru.

• Informowanie studentów o zasadach odnośnie do uczciwości akademickiej 
obowiązujących na zajęciach.

• Obniżenie kosztów zgłaszania nieuczciwości innych studentów poprzez usta-
lenie jasnych i powszechnie znanych reguł postępowania w tego typu sytua- 
cjach.

opracowanie własne na podstawie: Williams, hosek (2003).

z kolei McCabe i  pavela (2004) zwracają uwagę na dziesięć zasad uczciwo‑
ści akademickiej, które powinny być wprowadzane w życie przez wykładowców 
i pracowników uczelni celem zapewnienia klimatu uczciwości:
 1. uznanie standardów akademickich jako podstawowych wartości instytucji.
 2. Wspieranie trwającego całe życie zaangażowania w naukę.
 3. Wzmacnianie roli wykładowcy jako przewodnika i mentora.
 4. pomaganie studentom w  zrozumieniu potencjału internetu oraz sposobów, 

w  jaki może on zostać utracony, jeżeli jego zasoby są wykorzystywane do 
oszustw, kradzieży i nieuczciwości.

 5. zachęcanie studentów do brania odpowiedzialności za uczciwość akade‑ 
micką.

 6. Wyjaśnianie oczekiwań wobec studentów.
 7. Wykorzystywanie sprawiedliwych i  kreatywnych sposobów sprawdzania 

wiedzy.
 8. Redukowanie szans na angażowanie się w nieuczciwość akademicką. 
 9. Reagowanie na nieuczciwość akademicką w momencie, gdy zostanie ona za‑

uważona.
10. pomaganie w  definiowaniu oraz wspieraniu obowiązujących powszechnie 

standardów uczciwości akademickiej. 
program zaproponowany przez Caldwell (2010) stanowi natomiast opis po‑

szczególnych etapów prowadzących do kompleksowych zmian, mających na celu 
stworzenie pozytywnej atmosfery dla uczciwości akademickiej. pierwszym eta‑
pem jest jasne określenie celu i  misji, urzeczywistnieniu których służyć będą 
wprowadzane na uczelni procedury. drugim krokiem jest przeszkolenie kadry 
akademickiej w  zakresie nowych standardów i  zasad postępowania w  zakresie 
promowania uczciwości akademickiej oraz umożliwienie dyskusji nad poszcze‑
gólnymi elementami programu. ponieważ postawy wykładowców względem nie‑
uczciwości, egzekwowanie wprowadzanych reguł oraz tworzenie spersonalizo‑
wanych relacji ze studentami stanowią jeden z  kluczowych elementów w  zwal‑
czaniu nieuczciwości, niezwykle istotne jest utrzymywanie zaangażowania kadry 
w  stosowanie programu oraz zapewnienie jej o wsparciu administracji uczelni.  
kolejny element stanowi ogólnouczelnianie wyjaśnienie i  zaprezentowanie no‑

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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wego programu mającego obowiązywać wszystkich studentów. etap ten w zasa‑
dzie nigdy się nie kończy, ponieważ kluczem do sukcesu całego programu jest 
ciągłe przypominanie studentom o zasadach prowadzenia pracy naukowej, wy‑
jaśnianie, co stanowi prawidłowe, a  co nieprawidłowe działania akademickie, 
oraz zapewnianie o konsekwencjach, do jakich prowadzą nieuczciwe działania. 

krokiem czwartym jest wdrożenie realistycznego procesu przeciwdziałania 
naruszeniom, obowiązującego wykładowców i studentów oraz opartego na jasnych 
i dostępnych dla wszystkich zasadach postępowania, aby przeciwdziałać i reago‑
wać na nieuczciwość. osiągnięcie zaangażowania studentów w program stano‑
wi kolejny etap, obejmujący najczęściej działania mające na celu przyjęcie przez  
studentów reguł postępowania zgodnych z nowym programem, np. poprzez skła‑
danie oświadczeń o  uczciwym działaniu akademickim. krokiem szóstym jest 
włączenie studentów w proces edukowania nowo przyjmowanych osób na temat 
zasad programu oraz egzekwowania jego postanowień. kolejny etap obejmuje 
wspieranie dialogu między wszystkimi stronami zainteresowanymi utrzymywa‑
niem aktywności implementowanego programu, a więc między studentami, ka‑
drą, przedstawicielami administracji oraz społecznością profesjonalistów, którzy 
w  przyszłości będą zatrudniać absolwentów uczelni. Celem wspierania dialogu 
jest lepsze zrozumienie powodów podejmowania przez studentów nieuczciwych 
działań, a  następnie wykorzystywanie ich do tworzenia coraz skuteczniejszych 
metod dydaktycznych oraz prezentowanie przyszłym pracodawcom zasad obo‑
wiązujących studentów. krok ósmy to udoskonalenie programu nauczania ety‑
ki w  celu wykształcania w  studentach praktycznych sposobów rozwiązywania 
problemów i  reagowania na dylematy natury etycznej w  pracy zawodowej oraz 
w środowisku akademickim. dwoma ostatnimi etapami są natomiast: monitoro‑
wanie egzekwowania programu i dokumentowanie wyników jego implementacji 
oraz ewaluacja i upublicznianie jego efektów. Jak wskazuje autorka, wprowadza‑
nie programów zgodnie z wymienionymi krokami niesie za sobą sporo kosztów, 
zarówno materialnych, jak i czasowych, niemniej ich rozwinięcie i egzekwowa‑
nie ma daleko idące konsekwencje nie tylko dla uczelni, ale dla samych studen‑
tów i środowiska profesjonalistów, którymi się staną.

Warty wspomnienia w  kontekście omawianego tematu jest również model 
Robinson i glanzenera (2017), który, w odróżnieniu od opisanych wcześniej mo‑
deli, rozwinięty został na podstawie wyników badań jakościowych przeprowa‑
dzonych na studentach. obserwowanymi przez badanych elementami formal‑
nego systemu wspierającego kulturę akademickiej uczciwości były działania  
podejmowane przez administrację uczelni, w tym przede wszystkim przez dzie‑
kana, zasady dotyczące uczciwości akademickiej zawarte w kodeksach honoro‑
wych lub sylabusach przedmiotów, system kar za popełnione oszustwa, obecność 
ekspertów nadzorujących działanie istniejącego systemu oraz udział w zajęciach 
orientacyjnych i treningowych poświęconych zasadom uczciwości akademickiej. 
do nieformalnych praktyk zaliczono natomiast normy zachowania wyznaczane 
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przez rówieśników, omawianie kwestii etycznych przez wykładowców przy kon‑
kretnych zadaniach i publiczne prezentowanie ich na uczelni, np. w formie pla‑
katów, rytuały związane z przysięgami lub oświadczeniami studentów o uczci‑
wym zachowaniu, a także, choć w mniejszym stopniu, wzorce do naśladowania 
przekazywane sobie nawzajem przez studentów. działania podejmowane przez 
wykładowców z  jednej strony postrzegane były przez studentów jako przejaw 
formalnych starań egzekwowania zasad uczciwego postępowania na zajęciach, 
z  drugiej natomiast – jako nieformalne próby stworzenia atmosfery w  trakcie  
zajęć, która nie sprzyjałaby podejmowaniu oszustw. dodatkowo studenci zazna‑
czali, iż istotnymi elementami wpływającymi na ich działania w zakresie uczci‑
wości akademickiej są ich własne wartości, zasady postępowania i  sposób my‑
ślenia, a  także dostrzeganie zewnętrznych lub wewnętrznych konsekwencji 
nieuczciwości dla procesu nauczania. uzyskane przez autorów wyniki badań 
wskazywały na postrzeganie przez osoby badane systemów uczelnianych, któ‑
rych są częścią, jako opartych na egzekwowaniu kar i niedzielących ze studen‑ 
tami odpowiedzialności za promowanie uczciwości. Jednocześnie potwierdziły  
one kluczową rolę wykładowców oraz zachowania rówieśników w  kreowaniu 
atmosfery uczciwości, a  także wskazały na znaczenie, jakie studenci przypisu‑
ją własnym przekonaniom na temat oszustw w  procesie podejmowania decyzji 
o ich niepopełnianiu.



Podsumowanie

podsumowując przedstawione powyżej kwestie, należy zwrócić uwagę na 
brak jednolitego profilu osób dopuszczających się oszustw akademickich, wy‑ 
nikającego z  licznych czynników mogących motywować studentów do ich po‑ 
pełniania. 

dodatkowo, choć modele wykorzystywane do przewidywania nieuczciwo‑
ści skupiają się na zmiennych motywacyjnych, osobowościowych, sytuacyjnych, 
społecznych oraz moralnych, to nie analizują czynników związanych ze skłon‑
nością do automatycznego działania i podejmowania decyzji intuicyjnych w mo‑
mencie angażowania się w oszustwa akademickie.

Wydaje się również, iż skuteczne zapobieganie nieuczciwości akademickiej 
wymaga wprowadzania oddziaływań zarówno na poziomie indywidualnym, po‑
przez zmianę postaw studentów wobec oszustw, jak i na poziomie instytucjonal‑
nym – poprzez obligowanie wykładowców do podejmowania ustalonych działań 
w  obliczu nieuczciwych zachowań studentów oraz inicjowanie ogólnouczelnia‑
nych oddziaływań sprzyjających atmosferze uczciwości. 



Psychologiczne wyznaczniki  
nieuczciwości akademickiej – badania własne

Cel i problematyka badania

Celem badania było poznanie zasięgu i charakteru podejmowanej nieuczci‑
wości akademickiej, a także relacji pomiędzy deklarowanym popełnianiem róż‑
nych rodzajów oszustw akademickich przez studentów a  wybranymi cechami 
osobowości (perfekcjonizm, psychopatia, poczucie własnej skuteczności), moty‑ 
wacją osiągnięć, postawą jawną wobec nieuczciwości akademickiej, orientacją 
moralną, kierunkiem studiów oraz postrzeganymi czynnikami kontekstowymi  
(presja, możliwość, dostępna racjonalizacja nieuczciwości). dobór predyktorów 
podyktowany został chęcią uchwycenia głównych cech, mogących mieć najistot‑
niejsze znaczenie dla nieuczciwych zachowań podejmowanych w  środowisku 
akademickim oraz dających szansę na wyodrębnienie typów osób popełniają‑
cych oszustwa na podstawie określonego ich poziomu. 

zasadność powyższych analiz związana jest, po pierwsze, z nieprowadzony‑
mi dotychczas w polsce globalnymi badaniami nieuczciwości akademickiej, któ‑
re umożliwiłyby nie tylko psychologiczną analizę tego zjawiska w konkretnych 
warunkach kulturowych, ale także pozwoliłyby na określenie wzajemnych rela‑
cji między analizowanymi zmiennymi i wyłonienie na tej podstawie określonych 
typów osób podejmujących nieuczciwe zachowania akademickie. 

Na podstawie danych literaturowych sformułowano pięć pytań badawczych:
1. Czy istnieje zależność pomiędzy czynnikami osobowościowymi, motywacją  

osiągnięć, orientacją moralną, postawą jawną, czynnikami kontekstowymi 
i  czynnikami socjodemograficznymi a  deklarowaną częstością popełniania 
oszustw akademickich przez studentów?

2. Czy istnieją naturalne skupienia osób o różnym poziomie predyktorów dekla‑
rowanej nieuczciwości akademickiej?

3. Czy motywacja osiągnięć stanowi mediator relacji pomiędzy perfekcjoni‑
zmem a deklarowaną częstością popełniania oszustw akademickich przez stu‑
dentów?
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4. Czy jawna postawa wobec oszustw akademickich stanowi mediator relacji po‑
między orientacją moralną a  deklarowaną częstością popełniania oszustw 
akademickich przez studentów?

5. Czy jawna postawa wobec oszustw akademickich stanowi moderator relacji 
pomiędzy postrzeganymi czynnikami kontekstowymi a deklarowaną często‑
ścią popełniania oszustw akademickich?

Hipotezy

uwzględniając postawione pytania badawcze oraz wyniki przeprowadzonych 
dotychczas analiz, zaproponowano następujące hipotezy badawcze:
1. psychopatia koreluje dodatnio z deklarowaną częstością popełniania oszustw 

akademickich.
Charakterystyczna dla osób o wysokim poziomie psychopatii skłonność do 

impulsywności, poszukiwania doznań oraz odporność na stres wiąże się z więk‑
szym prawdopodobieństwem angażowania się w nieuczciwe zachowania akade‑
mickie, co potwierdzają badania (Nathanson i  in., 2006; Williams i  in., 2010), 
pokazujące, iż psychopatia stanowi najsilniejszy, spośród cech należących do 
ciemnej triady osobowości (paulhus, Williams, 2002), predyktor oszustw akade‑
mickich. 
2. dezadaptacyjny perfekcjonizm koreluje dodatnio, a  adaptacyjny perfekcjo‑

nizm koreluje ujemnie z deklarowaną częstością popełniania oszustw akade‑
mickich.
przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że wysoki poziom pozytyw‑

nego perfekcjonizmu (przejawianie motywacji do doskonałości połączonej z chę‑
cią uniknięcia porażki) związany jest z niskim poziomem akceptacji oraz popeł‑
niania oszustw, natomiast wysoki poziom negatywnego perfekcjonizmu (przeja‑
wianie niechęci wobec aktywności mogących skutkować porażką) związany jest 
z wysokim poziomem częstości oraz akceptacji popełniania oszustw akademic‑
kich (bong i in., 2014; krone i in., 2012; Vansteenkiste i in., 2010). 
3. Motywacja mistrzostwa koreluje ujemnie, a motywacja wykonania dodatnio 

z deklarowaną częstością popełniania oszustw akademickich.
Motyw mistrzostwa, związany z uczeniem się dla zdobycia wiedzy oraz prze‑

konaniem, że wysiłek i czynniki podlegające wewnętrznej kontroli odpowiadają  
za sukces i  porażkę, prowadzi do rzadszego angażowania się w  oszustwa aka‑
demickie, a  motyw wykonania, związany z  nauką dla udowodnienia możliwo‑
ści i kompetencji oraz przekonaniem, że umiejętności i czynniki niepodlegające 
kontroli odpowiadają za sukces i porażkę, wiąże się z częstszym angażowaniem 
się w oszustwa akademickie (Anderman i  in., 1998; Anderman, Midgley, 2004; 
bong i  in., 2014; Murdock i  in., 2001; Rettinger, kramer, 2009; Whitley, 1998; 
yang i in., 2013).
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4. poczucie własnej skuteczności koreluje ujemnie z deklarowaną częstością po‑
pełniania oszustw akademickich.
Niski poziom poczucia własnej skuteczności prowadzi do obniżenia motywa‑

cji akademickiej, co przejawia się w postaci zmniejszenia pracy własnej i uwagi 
koncentrowanej na zadaniu, w efekcie wiążąc się z większym prawdopodobień‑
stwem popełniania oszustw, służących osiągnięciu lub utrzymaniu określonego 
poziomu wykonania zadań akademickich (błachnio, 2008; bong i in., 2014; Finn, 
Frone, 2004; Murdock i in., 2001).
5. idealizm koreluje ujemnie, a  relatywizm dodatnio z  deklarowaną częstością 

popełniania oszustw akademickich.
dotychczasowe badania wykorzystujące zaproponowaną przez Forsytha 

(1980) klasyfikację orientacji moralnych wykazały związek poziomu idealizmu 
i relatywizmu z osądami moralnymi (Forsyth, 1985), etyką troski (Forsyth, Nye, 
kelley, 1988), oceną problemów etycznych w  biznesie (barnett, bass, brown, 
1994) oraz nieuczciwymi zachowaniami w miejscu pracy (henle, giacalone, Jur‑
kiewicz, 2005). ponadto badania Chudzickiej ‑Czupały (2014a, 2014b) wskazują 
na wyższy stopień akceptacji nieuczciwości akademickiej wśród studentów nale‑
żących do grupy relatywistów w porównaniu z idealistami.
6. Jawna postawa wobec oszustw koreluje dodatnio z deklarowaną częstością po‑

pełniania oszustw akademickich.
pozytywna jawna postawa wobec nieuczciwości akademickiej stanowiła jej 

predyktor w 16 badaniach analizowanych w metaanalizie Whitleya (1998), wyja‑
śniała prawie 40% wariancji oszustw w badaniu bolina (2004), a także pozytyw‑
nie korelowała z  tolerancją wobec nieuczciwości w badaniu beale’a i  in. (2009). 
Jako czynnik najsilniej związany z bezpośrednim ustosunkowaniem studentów 
do nieuczciwości akademickiej prawdopodobnie będzie również ściśle związana 
z deklarowaną częstością jej podejmowania.
7. presja, możliwość oraz racjonalizacja oszustw korelują dodatnio z deklarowa‑

ną częstością popełniania oszustw akademickich.
Jak pokazują badania, czynniki kontekstowe, w  porównaniu z  czynnikami 

indywidualnymi, odpowiadają za większy stopień wyjaśnianej wariancji podej‑
mowania oszustw akademickich (McCabe, treviño, 1993, 1997). dodatkowo, 
elementy trójkąta oszustw odnoszące się do wywieranej na studentów presji, po‑
strzeganej możliwości podejmowania nieuczciwych zachowań oraz dostępnych 
w danej sytuacji racjonalizacji angażowania się w nie wyjaśniały w dotychczaso‑
wych badaniach od 20% do 23% wariancji nieuczciwości wśród studentów (be‑ 
cker i in., 2006; Choo, tan, 2008; Widianingsih, 2013). ponadto badania przepro‑
wadzone na grupach polskich studentów pokazują, że najczęściej wskazywanymi 
powodami popełniania nieuczciwych zachowań są czynniki kontekstowe, takie 
jak: brak czasu na naukę, spostrzeganie ściągania jako układu między studentem 
a prowadzącym (gromkowska ‑Melosik, 2007), przekonanie, że inni też oszuku‑
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ją oraz że jest to usprawiedliwione, jeżeli materiał nie jest dla studenta interesu‑
jący (błachnio, 2008).
8. studenci odmiennych kierunków studiów różnią się poziomem deklarowanej 

częstości popełniania oszustw akademickich.
badania wskazują na wyższy poziom nieuczciwości wśród studentów kierun‑

ków biznesowych oraz kierunków ścisłych i technicznych, w porównaniu ze stu‑
dentami kierunków społecznych i humanistycznych (bernardi i in., 2004; Crown, 
spiller, 1998). przyczyn powyższych różnic upatruje się w motywacji do studio‑
wania (Newstead i in., 1996), podejściu władz uczelni do oszustw akademickich 
(McCabe i in., 2006) oraz specyfice samego kierunku (rywalizacja i nacisk na oce‑
ny, presja osiągnięć) (Frank i in., 1993; tang, tang, 2010). prawdopodobne więc 
wydaje się, że studenci określonych kierunków będą przejawiać odmienny po‑
ziom deklarowanej nieuczciwości akademickiej, szczególnie w przypadku dzia‑
łań powiązanych ściśle ze specyfiką dziedziny, której studiowaniem się zajmują.
9. Motywacja mistrzostwa i  wykonania są mediatorami relacji między perfek‑

cjonizmem adaptacyjnym i  dezadaptacyjnym a  deklarowaną częstością po‑
pełniania oszustw akademickich przez studentów.
ponieważ perfekcjonizm posiada wymiar zarówno adaptacyjny, związany 

z  wysokimi standardami oraz potrzebą zorganizowania, jak i  dezadaptacyjny, 
prowadzący do dyskomfortu wynikającego z  rozbieżności pomiędzy stawiany‑
mi sobie wymaganiami a rzeczywistym wykonaniem oraz lękiem przed popeł‑
nianiem jakichkolwiek błędów (szczucka, 2010), prawdopodobne wydaje się, że 
będzie wchodzić w interakcje z motywacją osiągnięć, która może stanowić me‑
diator relacji między perfekcjonizmem a deklarowaną nieuczciwością akademic‑
ką (por. Verner ‑Filion, gaudreau, 2010; Whitley, 1998). dotychczasowe bada‑
nia wykazały, że perfekcjonizm zorientowany na siebie pozytywnie przewiduje 
akademicką motywację wewnętrzną, która z  kolei przewiduje pozytywnie aka‑
demickie przystosowanie i negatywnie psychologiczne problemy w przystosowa‑
niu, a perfekcjonizm usankcjonowany społecznie pozytywnie przewiduje akade‑
micką motywację zewnętrzną, pozytywnie przewidującą z  kolei trudności psy‑
chologiczne w przystosowaniu (Miquelon, Vallerand, grouzet, Cardinal, 2005). 
10.  Jawna postawa wobec oszustw akademickich jest mediatorem relacji pomię‑

dzy orientacją moralną (relatywizmem i  idealizmem) a deklarowaną często‑
ścią popełniania oszustw akademickich przez studentów.
prawdopodobne wydaje się, że wysoki poziom idealizmu (związany z prze‑

konaniem, że właściwe działania prowadzą zawsze do pożądanych konsekwencji  
i opierają się na zasadzie niekrzywdzenia innych), będzie w mniejszym stopniu 
niż niski poziom idealizmu (związany z przekonaniem, że nie ma możliwości od‑
dzielenia pożądanych i niepożądanych konsekwencji działań) prowadził do dekla‑
rowania wysokiej częstości nieuczciwości akademickiej. z kolei wysoki poziom  
relatywizmu, związany z  wątpieniem w  istnienie absolutnie obowiązujących, 
uniwersalnych kategorii moralnych, w których występowanie wierzą natomiast 
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osoby o  niskim poziomie relatywizmu, będzie prawdopodobnie w  większym 
stopniu prowadził do wysokiej deklarowanej częstości podejmowania nieuczci‑
wych działań (Chudzicka ‑Czupała, 2014a, 2014b). prawdopodobne wydaje się, że 
indywidualne przekonania na temat norm i  zasad zachowania będą przekłada‑
ły się na postawę wobec podejmowanych działań i w efekcie bardziej przychyl‑
ne i  akceptujące albo negatywne i  nieakceptujące ustosunkowanie wobec nich.
11. Jawna postawa wobec oszustw akademickich jest moderatorem relacji pomię‑

dzy czynnikami kontekstowymi (presją, możliwością i  racjonalizacją) a  de‑
klarowaną częstością popełniania oszustw akademickich przez studentów. 
Czynniki sytuacyjne towarzyszące nieuczciwości powiązane są usprawiedli‑

wieniami oraz racjonalizacjami dla ich podejmowania, które z kolei związane są 
z postawą wobec zachowania, którego tłumaczeniu mają służyć (por. Meng i in., 
2014b; olafson i  in., 2013). prawdopodobne więc wydaje się, że postawa jawna 
stanowi moderator relacji pomiędzy czynnikami kontekstowymi a deklarowaną 
nieuczciwością akademicką i modyfikuje ją w zależności od poziomu przychyl‑
ności jednostki wobec oszustw – jeżeli postawa wobec oszustw jest przychylna, 
związek czynnika sytuacyjnego z  zachowaniem będzie silniejszy, natomiast je‑ 
żeli jest negatywna – związek czynnika sytuacyjnego z  zachowaniem nieuczci‑
wym może w ogóle nie wystąpić lub będzie słabszy.

uwzględnione w badaniu grupy zmiennych oraz postulowane relacje między 
nimi prezentuje rysunek 4 – linie proste oznaczają zależności, przerywane me‑
diacje, a przerywane z kropkami moderacje.

Rysunek 4. Model psychologicznych wyznaczników nieuczciwości akademickiej.
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Metoda

Narzędzia badawcze. pytania dotyczące wybranych cech socjodemograficz‑
nych: płeć, wiek, nazwa uczelni lub miasta, w którym badany studiuje, kierunek 
studiów, rok studiów oraz tryb studiów zawarte były w autorskiej metryczce po‑
jawiającej się na początku badania.

kwestionariusz – Trójkąt oszustw akademickich (toA; Malgwi, Rakovski, 
2009a) wykorzystany został do pomiaru czynników kontekstowych powiązanych 
z  popełnianiem przez studentów oszustw akademickich. kwestionariusz mie‑
rzy presję związaną z osiągnięciem określonego poziomu wyników na studiach  
(12 itemów, np. „Możliwość zostania skreślonym z listy studentów”), możliwości  
podejmowania nieuczciwych działań (12 itemów, np. „dzielenie się wcześniej 
zdobytymi informacjami z zajęć”) oraz dostępne racjonalizacje ułatwiające anga‑
żowanie się w oszustwa (10 itemów, np. „Wszyscy to robią”). badani mają za za‑
danie ocenić, korzystając z 5 ‑stopniowej skali (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 
5 – zdecydowanie zgadzam się), wpływ, jaki w  ich ocenie wywiera dany ele‑
ment na decyzję o  nieuczciwości akademickiej. im wyższy sumaryczny wynik 
osiągnięty dla poszczególnych czynników, tym ich wyższy postrzegany wpływ 
na popełnianie oszustw akademickich. dodatkowo osoby badane oceniają po‑
wszechność nieuczciwości akademickiej na swojej uczelni (1 – bardzo niska, 
5 – bardzo wysoka), wiedzę na temat polityki uczelni odnośnie do nieuczciwości 
akademickiej (1 – bardzo niska, 5 – bardzo wysoka), a także skuteczność ośmiu 
sposobów zniechęcania do popełniania oszustw akademickich (1 – zdecydowa-
nie nie zgadzam się, 5 – zdecydowanie zgadzam się). ostatnim elementem kwe‑
stionariusza są dwa pytania: „Czy przeszkadza Ci, kiedy ktoś popełnia oszustwo 
akademickie?” oraz „Czy zgłosiłbyś, że ktoś popełnia oszustwo akademickie?”, 
na które osoby badane mogły udzielić odpowiedzi tak, czasem lub nie (pytanie 
1) oraz tak, może, nie (pytanie 2). Rzetelność kwestionariusza (mierzona ome‑
gą Mcdonalda) w badaniu wyniosła dla presji ω = 0,85, dla możliwości ω = 0,87, 
a dla racjonalizacji ω = 0,82.

do pomiaru poziomu perfekcjonizmu wykorzystano Kwestionariusz perfek-
cjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego (kpAd; szczucka, 2010), składający 
się ze skali perfekcjonizmu Adaptacyjnego (pA, 13 itemów, np. „Wytrwale dążę 
do osiągnięcia zamierzonych celów”) oraz ze skali perfekcjonizmu dezadaptacy‑
nego (pd, 22 itemy, np. „przeważnie coś robię nie tak”). osoby badane określa‑
ją na 7 ‑stopniowej skali (1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 7 – zdecydowanie się 
zgadzam), na ile każde z  zaprezentowanych stwierdzeń stanowi trafny opis ich 
osoby. im wyższy sumaryczny wynik osiągnięty w  skalach, tym wyższa pozy‑
cja osoby badanej na każdym z wymiarów. Wartości ω w badaniu wyniosły dla  
skali pA – 0,92, a dla skali pd – 0,95.

do pomiaru poziomu psychopatii wykorzystano skalę tripM ‑41 (pilch, sa‑
necka, hyla, Atłas, 2015) – skróconą, polską adaptację Triarchic Psychopathy 
Measure (patrick, 2010). tripM ‑41 składa się z  41 stwierdzeń (np. „pakuję się 
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w różne sytuacje bez zastanowienia”), do których badani ustosunkowują się na 
4 ‑stopniowej skali (prawda, raczej prawda, raczej fałsz, fałsz). im wyższy suma‑
ryczny wynik osiągnięty w skali, tym wyższy poziom psychopatii u badanej oso‑
by. Rzetelność skali w badaniu wyniosła ω = 0,85.

pomiar poziomu poczucia własnej skuteczności przeprowadzony został z wy‑
korzystaniem Nowej skali uogólnionego poczucia własnej skuteczności (Ngsepl; 
Chen, gully, eden, 2001). skala składa się z  8 twierdzeń (np. „Jestem w  stanie 
skutecznie sprostać wielu wyzwaniom”). osoba badana ma za zadanie ocenić na 
5 ‑punktowej skali (1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 5 – zdecydowanie zgadzam 
się), na ile zgadza się z każdym z twierdzeń. im wyższy sumaryczny wynik osią‑
gnięty w skali, tym wyższe poczucie własnej skuteczności. Rzetelność skali w ba‑
daniu wyniosła ω = 0,89.

Zrewidowany kwestionariusz motywacji osiągnięć (AgQR; elliot, Murayama, 
2008) wykorzystany został do pomiaru poziomu motywacji mistrzostwa (6 ite‑
mów, np. „Moim celem jest nauczyć się jak najwięcej”) i wykonania (6 itemów, 
np. „Moim celem jest osiągnąć lepsze wyniki niż inni studenci”). badany określa, 
na ile zgadza się z każdym z zaprezentowanych stwierdzeń, wykorzystując skalę 
od 1 (zdecydowanie nie zgadzam się) do 5 (zdecydowanie zgadzam się). im wyż‑
szy sumaryczny wynik, tym wyższa pozycja osoby badanej na każdym z wymia‑
rów. Rzetelność skali w badaniu wyniosła dla motywacji mistrzostwa ω = 0,81,  
a dla motywacji wykonania ω = 0,88.

Kwestionariusz pozycji etycznych (epQ; Jakubowska, Żylicz, 2002), będący 
adaptacją The Ethics Position Questionnaire (Forsyth, 1980), wykorzystany został 
do pomiaru orientacji moralnej. polska wersja kwestionariusza składa się z 17 ite‑ 
mów, mierzących poziom idealizmu (7 itemów) oraz relatywizmu (10 itemów). 
badani mają za zadanie określić na 9 ‑stopniowej skali (1 – zdecydowanie się nie 
zgadzam, 9 – zdecydowanie się zgadzam), na ile zgadzają się z każdym twierdze‑
niem. im wyższy sumaryczny wynik osiągnięty w skalach, tym wyższa pozycja 
osoby badanej na każdym z wymiarów. Rzetelność skal w badaniu wyniosła: dla 
idealizmu ω = 0,89, a dla relatywizmu ω = 0,87. 

Skala postaw wobec oszustw (gardner, Melvin, 1988; wersja polska – sanec‑
ka, baran, 2015) została wykorzystana do pomiaru poziomu jawnego ustosun‑
kowania wobec oszustw akademickich. skala składa się z 34 twierdzeń (np. „Nie 
ma nic złego w  oszukiwaniu poza ryzykiem bycia złapanym”), do których ba‑
dani ustosunkowują się na 5 ‑stopniowej skali (1 – całkowicie się nie zgadzam, 
5 – całkowicie się zgadzam). im wyższy sumaryczny wynik osiągnięty, tym wyż‑
sza tolerancja nieuczciwości akademickiej. Rzetelność skali w badaniu wyniosła  
ω = 0,78.

do pomiaru deklarowanej częstości podejmowania oszustw akademickich 
wykorzystano Skalę nieuczciwości akademickiej (sanecka, baran, 2015). Narzę‑
dzie składa się z  listy 16 oszustw akademickich, z  których 11 pochodzi z  Aca-
demic Dishonesty Scale (McCabe, treviño, 1993), dwa pochodzą z  kwestiona‑
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riusza School Health Check (ishC), a  trzy zostały zaczerpnięte ze skali autor‑
stwa eastmana, eastman i Rayesha (2008). badani mają za zadanie określić na 
5 ‑stopniowej skali (0 – ani razu, 4 – wiele razy), jak często dopuścili się poszcze‑
gólnych form nieuczciwości akademickiej w okresie studiów. im wyższy suma‑
ryczny wynik osiągnięty w skali, tym wyższa częstość deklarowanej nieuczciwo‑
ści akademickiej. Rzetelność skali w badaniu wyniosła ω = 0,90.

Osoby badane. grupa badana obejmowała 390 studentów uczelni wyższych, 
w większości (350 osób) studiujących w trybie dziennym. kobiety stanowiły 74% 
badanych (290 osób), a  mężczyźni – 26% (100 osób). średnia wieku wyniosła  
23 lata (SD = 3,39), przy medianie równej 22. studenci pierwszego roku stano‑
wili 18,2% badanych (71 osób), studenci drugiego roku 16,2% badanych (63 oso‑
by), studenci trzeciego roku 31,3% badanych (122 osoby), studenci czwartego 
roku 12,8% badanych (50 osób), studenci piątego roku 13,3% badanych (52 oso‑
by), a studenci studiów doktoranckich 2,3% badanych (9 osób), przy 23 przypad‑
kach braku danych. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa 
Wyższego (2011) w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dys‑
cyplin naukowych i artystycznych osoby badane podzielone zostały, biorąc pod 
uwagę kierunek studiów, na pięć grup: nauki społeczne (66 osób), nauki humani‑
styczne (48 osób), nauki ścisłe i techniczne (95 osób), nauki ekonomiczne i praw‑
ne (84 osoby) oraz nauki związane z ochroną zdrowia (90 osób), przy 7 przypad‑
kach braku danych. 

Procedura badania. badanie przeprowadzone zostało za pośrednictwem 
platformy internetowej służącej zbieraniu danych w  celu zapewnienia maksy‑
malnej anonimowości badanych, istotnej przy pomiarze zmiennych o  wrażli‑
wym społecznie charakterze. zaproszenie do udziału w badaniu wraz z linkiem 
do ankiety przesłane zostało do sekretariatów poszczególnych instytutów i  ka‑
tedr śląskich uczelni wyższych oraz do jednostek odpowiadających za admini‑
strowanie informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych 25 uniwer‑
sytetów w polsce. W zbieraniu danych wzięło również udział siedem studentek 
psychologii, które w zamian za pozyskanie co najmniej 15 osób badanych, stu‑
diujących na kierunkach innych niż psychologia, otrzymywały zaświadczenie 
o  udziale w  projekcie badawczym. dane zbierane były przez okres trzech mie‑
sięcy. osoby badane po otworzeniu strony internetowej, zawierającej materiały 
badawcze, w pierwszej kolejności zapoznawały się z informacjami na temat pro‑
jektu, a  po wyrażeniu zgody na udział wypełniały testy w  kolejności, zgodnie 
z którą zostały opisane powyżej. Wśród badanych, którzy wyrazili chęć wzięcia 
udziału w  losowaniu nagród za pomocą generatora liczb losowych, wyłoniono  
5 osób, które otrzymały następnie drogą mailową vouchery, umożliwiające 
udział w kursach samorozwojowych prowadzonych online. 
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Wyniki

Analiza danych przeprowadzona została z  wykorzystaniem pakietów stA‑
tistiCA ver. 13.1 (analiza korelacji i skupień), JAsp 0.8.5.1 (analiza rzetelności 
i różnic między grupami) oraz ibM spss statistics 24 (analiza mediacji i mode‑
racji). z uwagi na fakt, że rozkład wyników większości zmiennych odbiegał od 
normalnego, do analiz wykorzystano testy nieparametryczne. W  opisie analiz 
określenie: postawa jawna, będzie dotyczyło postawy jawnej wobec nieuczciwo‑
ści akademickiej1. 

Deklarowana nieuczciwość akademicka – opis zjawiska. W  badanej gru‑
pie 1,79% studentów (7 osób) zadeklarowało, że nigdy w trakcie studiowania nie 
podjęło żadnego nieuczciwego działania, natomiast reszta badanych przynaj‑
mniej jednokrotnie dopuściła się któregokolwiek z  16 analizowanych oszustw. 
otrzymane wyniki w podziale na 16 badanych form nieuczciwości przedstawia 
tabela 4. 

Tabela 4
Częstość podejmowania przez studentów nieuczciwych zachowań akademickich

Rodzaj nieuczciwego zachowania

Częstość podejmowania

nigdy Jeden  
raz

Kilka  
razy

Kilkanaście 
razy

Wiele  
razy

Używanie ściągi podczas egzaminu 
lub kolokwium.

102 (26) 43 (11) 153 (39) 39 (10) 53 (14)

Ściąganie od innego studenta pod-
czas egzaminu lub kolokwium.

83 (21) 55 (14) 168 (43) 41 (11) 43 (11)

Dowiadywanie się w nieuczciwy 
sposób, co było na egzaminie lub 
kolokwium, zanim zostało ono prze-
prowadzone.

140 (36) 52 (13) 129 (33) 28 (7) 41 (11)

Ściąganie od innego studenta pod-
czas egzaminu lub kolokwium bez 
jego wiedzy.

270 (69) 44 (11) 59 (15) 8 (2) 9 (3)

Pomaganie komuś innemu w oszu-
kiwaniu podczas egzaminu lub ko-
lokwium.

60 (15) 38 (10) 193 (49) 41 (11) 58 (15)

Oszukiwanie podczas egzaminu 
w jakikolwiek inny sposób.

254 (65) 26 (7) 77 (20) 11 (3) 22 (5)

Kopiowanie materiałów i oddanie 
ich jako własną pracę.

336 (85) 18 (5) 22 (6) 4 (1) 10 (3)

1 statystyki opisowe dla badanych zmiennych dostępne są pod adresem: https://osf.io/r5aht/.

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Rodzaj nieuczciwego zachowania

Częstość podejmowania

nigdy Jeden  
raz

Kilka  
razy

Kilkanaście 
razy

Wiele  
razy

Fabrykowanie lub fałszowanie bi-
bliografii.

336 (86) 20 (5) 25 (6) 6 (2) 3 (1)

Oddanie pracy wykonanej przez ko-
goś innego.

345 (88) 27 (7) 10 (3) 1 (0,2) 7 (1,8)

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej 
pomocy w zadanej pracy.

315 (81) 24 (6) 34 (9) 9 (2) 8 (2)

Pracowanie wspólnie z innymi przy 
wyznaczonym zadaniu, podczas gdy 
nauczyciel akademicki prosił o sa-
modzielną pracę.

214 (55) 34 (9) 103 (26) 18 (5) 21 (5)

Podczas zajęć wymagających pracy 
na komputerze, skopiowanie mate-
riałów innego studenta zamiast wy-
konania pracy samodzielnie.

308 (79) 40 (10) 31 (8) 8 (2) 3 (1)

Przeglądanie internetu w poszuki-
waniu pomysłów, bez podawania 
ich źródła.

164 (42) 35 (9) 137 (35) 23 (6) 31 (8)

Oddanie cudzych materiałów (inne-
go studenta, z książki lub z interne-
tu) jako własnych, bez informowa-
nia o tym.

340 (87) 22 (6) 17 (4) 4 (1) 7 (2)

Użycie telefonu komórkowego, aby 
wysłać wiadomość z prośbą o po-
moc podczas egzaminu.

318 (82) 31 (8) 30 (8) 6 (1) 5 (1)

Użycie telefonu komórkowego lub 
innego urządzenia, żeby sfotografo-
wać arkusz egzaminacyjny.

279 (72) 40 (10) 55 (14) 9 (2) 7 (2)

Adnotacja. Wartości podane w  nawiasach oznaczają procent badanych udzielających danej odpowiedzi, 
a wartości poza nawiasami liczbę badanych udzielających danej odpowiedzi.

Jak widać, najczęściej podejmowanymi działaniami nieuczciwymi wśród  
studentów były: pomaganie komuś innemu w  oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium (85% badanych), ściąganie od innego studenta podczas egzami‑
nu lub kolokwium (79% badanych) oraz używanie ściągi podczas egzaminu lub 
kolokwium (74% badanych). Najrzadziej deklarowanymi oszustwami były nato‑
miast: oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego (12% badanych), oddanie 
cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub z  internetu) jako własnych, 
bez informowania o tym (13% badanych) oraz fabrykowanie lub fałszowanie bi‑
bliografii (14% badanych). 

Na pytanie dotyczące powszechności nieuczciwości akademickiej na macie‑
rzystym wydziale 5% badanych określiło ją jako bardzo niską, a 16% – jako bar‑

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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dzo wysoką. z kolei, oceniając swoją wiedzę na temat polityki uczelni odnośnie 
do nieuczciwości akademickiej, 20% studentów określiło ją jako bardzo niską, 
a 4% – jako bardzo wysoką. Co ciekawe, choć jedynie 14% badanych wskazało, 
że nie przeszkadza im, gdy ktoś inny popełnia oszustwa akademickie, zaledwie 
4% zgłosiłoby ich nieuczciwe postępowanie. 

Analiza ustosunkowań wobec skuteczności strategii przeciwdziałania nie‑
uczciwości akademickiej, przedstawiona w tabeli 5, wskazuje natomiast, że, zda‑
niem studentów, najskuteczniejszym sposobem zniechęcania do popełniania 
oszustw jest stosowanie kar o poważniejszym charakterze (74% badanych), jed‑
nolicie wymierzanych odgórnie dla wszystkich wydziałów uczelni (55% bada‑
nych) oraz ustalonych przez prowadzącego samodzielnie (44% badanych). do 
najmniej skutecznych strategii studenci zaliczyli natomiast ślubowanie i podpi‑
sywanie kodeksu honorowego (9% badanych), powiadamianie o  nieuczciwym 
zachowaniu rodziców lub opiekunów (10% badanych) oraz obowiązkowe kursy 
i seminaria dotyczące etyki (18% badanych). 

Tabela 5
Ocena skuteczności strategii przeciwdziałania nieuczciwości akademickiej

Strategia 

Ocena skuteczności

Zdecydo- 
wanie nie  

zgadzam się

Nie zgadzam 
się

Ani zgadzam 
się, ani się  

nie zgadzam

Zgadzam się Zdecydo- 
wanie  

zgadzam się

Poważniejsze kary. 19 (5) 40 (10) 43 (11) 183 (47) 105 (27)

Możliwość anonimowego 
zgłaszania nieuczciwości.

59 (15) 130 (33) 80 (21) 79 (20) 42 (11)

Ślubowanie i podpisanie 
akademickiego kodeksu 
honorowego.

125 (32) 166 (43) 62 (16) 33 (8) 4 (1)

Zaangażowanie studentów 
w ustalanie stosownej kary 
za oszustwa.

47 (12) 89 (23) 103 (26) 132 (34) 19 (5)

Obowiązkowe kursy i semi-
naria dotyczące etyki oraz 
uczciwości akademickiej.

101 (26) 139 (36) 80 (20) 57 (15) 13 (3)

Powiadamianie rodziców 
lub opiekunów.

150 (39) 149 (38) 52 (13) 29 (7) 10 (3)

Jednolite kary wymierza-
ne odgórnie dla wszystkich 
wydziałów.

39 (10) 71 (18) 66 (17) 174 (45) 40 (10)

Zezwalanie poszczegól-
nym prowadzącym na 
ustalanie stosownej kary.

37 (10) 87 (22) 95 (24) 146 (38) 25 (6)

Adnotacja. Wartości podane w  nawiasach oznaczają procent badanych udzielających danej odpowiedzi, 
a wartości poza nawiasami liczbę badanych udzielających danej odpowiedzi.
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Zależności między zmiennymi – analiza korelacji. Aby zweryfikować hipo‑
tezy badawcze od pierwszej do siódmej, dotyczące zależności pomiędzy predyk‑
torami nieuczciwości a deklarowaną częstością popełniania oszustw akademic‑
kich przez studentów, przeprowadzona została analiza korelacji między zmien‑
nymi za pomocą współczynnika rho ‑spearmana. ocena siły korelacji podawana 
będzie zgodnie z klasyfikacją Fielda (2016).

otrzymane wyniki wskazują na słabą dodatnią korelację pomiędzy deklaro‑
waną skłonnością do podejmowania nieuczciwości akademickiej a  psychopatią 
(rho = 0,17; p < 0,01), postawą jawną wobec nieuczciwości (rho = 0,28; p < 0,01), 
relatywizmem (rho = 0,20; p < 0,001) oraz czynnikiem kontekstowym w postaci 
racjonalizacji (rho = 0,15; p < 0,01). słabe ujemne korelacje odnotowano dla dekla‑
rowanej częstości podejmowania nieuczciwych działań akademickich i  perfek‑
cjonizmu adaptacyjnego (rho = −0,24; p < 0,001), idealizmu (rho = −0,11; p < 0,05) 
oraz poczucia własnej skuteczności (rho = −0,11; p < 0,05). umiarkowana ujemna 
korelacja uzyskana została natomiast dla deklarowanej częstości podejmowania 
nieuczciwości akademickiej i motywacji mistrzostwa (rho = −0,36; p < 0,001). Nie‑
istotne statystycznie okazały się związki deklarowanej częstości podejmowania 
nieuczciwych działań z perfekcjonizmem dezadaptacyjnym (rho = 0,03; p = 0,54), 
czynnikami kontekstowymi w postaci presji (rho = 0,03; p = 0,63) i możliwości 
(rho = 0,08; p = 0,12) oraz motywacją wykonania (rho = −0,07; p = 0,18).

Zależności między zmiennymi – porównania międzygrupowe. W celu we‑
ryfikacji hipotezy ósmej, dotyczącej różnic w  deklarowanej częstości podejmo‑
wania oszustw pomiędzy studentami różnych kierunków, przeprowadzone zo‑
stało porównanie międzygrupowe z  zastosowaniem nieparametrycznego testu 
kruskala–Wallisa, ze względu na odbiegające od normalnego rozkładu wyników 
deklarowanej nieuczciwości osiągnięte dla poszczególnych grup. otrzymane wy‑
niki wskazują na istotne różnice pomiędzy studentami wyróżnionych kierunków 
studiów: H(4) = 14,81; p = 0,005. średnie rangi oraz wyniki testu post hoc dunn 
dla nieuczciwości akademickiej w wyróżnionych grupach prezentuje tabela 6.

Tabela 6
Średnie rangi oraz różnice między wyróżnionymi na podstawie kierunku studiów grupami dla nie-
uczciwości akademickiej

Zmienna Średnia  
ranga

z

nS nEiP NŚiT nH nZZOZ

Nauki społeczne (NS) 207,6 −2,85* −0,18 −1,49 −0,11

Nauki ekonomiczne i prawne (NEiP) 155,7 −2,85* 2,94* −1,04 −3,21*

Nauki ścisłe i techniczne (NŚiT) 204,4 −0,18 2,94* 1,43 −0,32

Nauki humanistyczne (NH) 176,4 −1,49 −1,04 1,43 −1,68

Nauki związane z ochroną zdrowia (NZZOZ) 209,6 −0,11 −3,21* −0,32 −1,68

Adnotacja. z – wartość z dla testu post hoc dunn.
* p < 0,05.
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Wielokrotne porównania średnich rang wykazały, że studenci kierunków na‑
leżących do nauk ekonomicznych i prawnych (Neip) deklarowali istotnie niższą 
częstość podejmowania nieuczciwych zachowań akademickich w  porównaniu 
ze studentami kierunków należących do nauk społecznych (Ns), nauk ścisłych 
i technicznych (Nśit) oraz nauk związanych z ochroną zdrowia (Nzzoz). stu‑
denci kierunków humanistycznych (Nh) nie różnili się natomiast istotnie w ob‑
rębie nieuczciwości akademickiej od studentów pozostałych kierunków. 

porównań między kierunkami dokonano także z  zastosowaniem niepara‑
metrycznego testu kruskala–Wallisa dla poszczególnych rodzajów nieuczciwości 
akademickiej, których deklarowana częstość w  pięciu przypadkach okazała się 
istotnie różna dla studentów odmiennych kierunków. studenci kierunków ekono‑
micznych i prawnych (R = 155,76) istotnie rzadziej od studentów kierunków spo‑
łecznych (R = 217,83; p = 0,007) oraz ścisłych i technicznych (R = 209,17; p = 0,01) 
używali ściąg podczas egzaminu lub kolokwium [H(4) = 16,50; p = 0,002]. 
Wśród studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia (R = 212,84) istot‑
nie częściej [H(4) = 10,59; p = 0,03] deklarowano ściąganie od innego studen‑
ta podczas egzaminu lub kolokwium w  porównaniu ze studentami kierunków 
ekonomicznych i  prawnych (R = 164,85; p = 0,04) oraz częściej [H(4) = 11,95; 
p = 0,02] pomagano komuś innemu oszukiwać podczas egzaminu lub kolo‑
kwium (Nzzoz: R = 211,45; Neip: R = 161,29; p = 0,03). W  przypadku stu‑
dentów kierunków humanistycznych (R = 163,46), w porównaniu ze studentami 
kierunków ścisłych i  technicznych (R = 219,35; p = 0,04), rzadziej pojawiają‑
cym się oszustwem było skopiowanie materiałów innego studenta zamiast wy‑
konania pracy samodzielnie podczas zajęć wymagających pracy na komputerze  
[H(4) = 19,26; p < 0,001]. Natomiast przeglądanie internetu w  poszukiwaniu 
pomysłów, bez podawania ich źródła deklarowane było częściej [H(4) = 12,79; 
p < 0,01] przez studentów kierunków społecznych (R = 218,41) w porównaniu ze 
studentami kierunków ekonomicznych i prawnych (R = 163,55; p = 0,03).

Zależności między zmiennymi – analiza skupień. W  celu eksploracji za‑
leżności opisanej w drugim pytaniu badawczym, mówiącej o  istnieniu natural‑
nych skupień osób o różnym poziomie predyktorów deklarowanej nieuczciwości  
akademickiej, przeprowadzono analizę skupień metodą k ‑średnich, wyznacza‑
jąc wstępne centra skupień poprzez maksymalizowanie odległości skupień. do 
analizy wprowadzono jako zmienne deklarowaną częstość nieuczciwości akade‑
mickiej oraz korelujące z  nią predyktory, uzyskując istotne statystycznie efek‑
ty w  analizie wariancji dla wszystkich zmiennych poza racjonalizacją, która 
w związku z tym została usunięta z dalszych analiz. Wszystkie dane zostały wy‑
standaryzowane.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano trzy istotne rozwiązania 
(w podziale na dwa, trzy oraz cztery skupienia), z których do dalszych analiz wy‑
brano ostatnie, dające największe możliwości interpretacji i uzasadnienia mery‑
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torycznego. brak równoliczności poszczególnych skupień wynika z wyodrębnie‑
nia grupy studentów o najwyższej deklarowanej nieuczciwości, która z uwagi na 
charakter tego zjawiska obejmuje mniejszą liczbę badanych. Analiza wariancji 
w przypadku wszystkich zmiennych okazała się istotna statystycznie, w związ‑
ku z  czym przeprowadzono analizę różnic między poszczególnymi skupienia‑
mi z  zastosowaniem nieparametrycznego testu kruskala–Wallisa, którego wy‑
niki wraz z porównaniami międzygrupowymi (test post hoc dunn) z poprawką 
dla porównań wielokrotnych prezentuje tabela 7.

Tabela 7
Różnice między czterema wyróżnionymi skupieniami

Zmienna Test K -W Skupienia z

Nieuczciwość akademicka H(3) = 92,87*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

5,77*
6,62*
9,50*
1,53

5,13*
3,22*

Relatywizm H(3) = 160,9*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

−0,97
5,22*
7,93*
7,86*

11,54*
3,05*

Idealizm H(3) = 60,69*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

−4,61*
−6,61*
−7,16*
−2,92*
−3,54*
−0,45

Postawa jawna H(3) = 105,1*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

1,18
4,59*
8,03*
4,45*
8,98*
3,95*

Psychopatia H(3) = 100,4*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

2,43*
8,80*
4,21*
8,34*
2,43*

−5,69*

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Perfekcjonizm adaptacyjny H(3) = 179,5*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

−8,47*
−2,32

−11,00*
7,22*

−3,71*
−10,22*

Poczucie własnej skuteczności H(3) = 155,0*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

−5,25*
2,97*

−6,15*
10,13*
−1,43

−10,90*

Motywacja mistrzostwa H(3) = 131,8*

1
1
1
2
2
3

2
3
4
3
4
4

−7,01*
−4,84*
−11,04*

2,23
−5,59*
−7,20*

Adnotacja. test k ‑W – test kruskala–Wallisa, z – wartości z dla testu post hoc dunn.
* p < 0,05.

Wśród wyróżnionych grup skupienie numer jeden (n = 53) tworzą studenci 
o najwyższym poziomie deklarowanej nieuczciwości akademickiej i psychopatii, 
wysokim poziomie relatywizmu, najniższym poziomie motywacji mistrzostwa, 
poczucia własnej skuteczności i idealizmu oraz niskim poziomie perfekcjonizmu 
adaptacyjnego (niezmotywowani relatywiści). z kolei studenci należący do sku‑
pienia czwartego (n = 107) prezentują najniższy poziom deklarowanej nieuczci‑
wości akademickiej i relatywizmu, najwyższy poziom perfekcjonizmu adaptacyj‑
nego i motywacji mistrzostwa, oraz wysoki poziom idealizmu i poczucia własnej 
skuteczności (zmotywowani idealiści). zmotywowani idealiści prezentują rów‑
nież najmniej, a niezmotywowani relatywiści wysoce pozytywną postawę jawną 
wobec nieuczciwości akademickiej. 

pozostałe dwa skupienia nie różnią się istotnie między sobą w zakresie pozio‑
mu deklarowanej nieuczciwości akademickiej i  motywacji mistrzostwa, plasu‑ 
jącymi się pomiędzy wynikami osiągniętymi przez niezmotywowanych relaty‑ 
wistów i zmotywowanych idealistów. W przypadku pozostałych zmiennych oba  
skupienia prezentują odmienne profile. studentów należących do skupienia dru‑
giego (n = 137), których nazwano psychopatycznymi relatywistami, cechuje wy‑
soki poziom psychopatii, poczucia własnej skuteczności i perfekcjonizmu adapta‑
cyjnego. z kolei studentów należących do skupienia trzeciego (n = 93), których 
nazwano nieskutecznymi idealistami, charakteryzuje najniższy spośród wszyst‑

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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kich grup poziom poczucia własnej skuteczności i psychopatii oraz niski poziom 
perfekcjonizmu adaptacyjnego. Nieskuteczni idealiści prezentują wysoki poziom 
idealizmu, a  psychopatyczni relatywiści wysoki poziom relatywizmu. ponadto 
psychopatyczni relatywiści, w  porównaniu z  nieskutecznymi idealistami, mają 
bardziej pozytywną postawę jawną wobec nieuczciwości akademickiej. graficzną 
reprezentację powyższych różnic prezentuje rysunek 5.
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Rysunek 5. Wykres średnich rang dla czterech wyróżnionych skupień.
s1 – Niezmotywowani relatywiści, s2 – psychopatyczni relatywiści, s3 – Nieskuteczni idealiści, s4 – zmoty‑
wowani idealiści; 1 – Nieuczciwość akademicka, 2 – Relatywizm, 3 – idealizm, 4 – postawa jawna, 5 – psy‑
chopatia, 6 – perfekcjonizm adaptacyjny, 7 – poczucie własnej skuteczności, 8 – Motywacja mistrzostwa.

Relacja między perfekcjonizmem, motywacją osiągnięć i deklarowaną nie‑
uczciwością akademicką – analiza mediacji. W celu weryfikacji hipotezy dzie‑
wiątej, dotyczącej roli motywacji osiągnięć jako mediatora relacji między perfek‑
cjonizmem a deklarowaną nieuczciwością akademicką, przeprowadzono analizę 
mediacji z wykorzystaniem makra pRoCess 2.16.3 dla programu spss statistics,  
umożliwiającego estymację poziomu istotności z użyciem metody bootstrap, któ‑
ra nie wymaga spełnienia założeń dotyczących rozkładu normalnego analizowa‑
nych zmiennych (hayes, 2013). Wszystkie dane zostały wystandaryzowane, licz‑
ba prób bootstrap wynosiła 10 000, a modelem makra pRoCess wykorzystanym 
do analizy był model 4. ze względu na brak istotnych statystycznie zależności 
pomiędzy perfekcjonizmem dezadaptacyjnym i nieuczciwością akademicką oraz 
między motywem wykonania i nieuczciwością akademicką sprawdzane zależno‑
ści dotyczyły jedynie relacji między perfekcjonizmem adaptacyjnym a deklaro‑
waną nieuczciwością akademicką, której oczekiwanym mediatorem był motyw  
mistrzostwa. Wartości uzyskanych współczynników prezentuje rysunek 6.
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Motywacja 
mistrzostwa

Nieuczciwość 
akademicka

Perfekcjonizm 
adaptacyjny

βa = 0,560* βb = −0,381*

βc = −0,226*

βc’ = −0,013

* p < 0,001.

Rysunek 6. Model mediacyjny dla relacji między perfekcjonizmem adaptacyjnym (predyktor), 
motywacją mistrzostwa (mediator) a deklarowaną nieuczciwością akademicką (zmienna wyni‑
kowa).

Jak widać, perfekcjonizm adaptacyjny stanowił istotny predyktor motywacji 
mistrzostwa (βa; 95%Ci [0,48; 0,64]), a motywacja mistrzostwa – istotny predyk‑
tor deklarowanej nieuczciwości akademickiej (βb; 95%Ci [−0,49; −0,27]). perfek‑
cjonizm adaptacyjny był istotnie ujemnie związany z deklarowaną nieuczciwo‑
ścią akademicką (βc; 95%Ci [−0,32; −0,13]), jednak po wprowadzeniu mediatora 
relacja ta okazała się nieistotna statystycznie (βc’; 95%Ci [−0,12; 0,10]). dodatko‑
wo mediacja została potwierdzona zarówno testem sobela (z = −6,00; p < 0,001), 
jak i estymacją efektu pośredniego (95%Ci [−0,31; −0,13]). 

Relacja między orientacją moralną, postawą jawną wobec nieuczciwości 
akademickiej i  deklarowaną nieuczciwością akademicką – analiza mediacji. 
W celu weryfikacji hipotezy dziesiątej, dotyczącej roli postawy jawnej jako me‑
diatora relacji między orientacją moralną a deklarowaną nieuczciwością akade‑ 
micką, przeprowadzono analizę mediacji z  wykorzystaniem makra pRoCess  
2.16.3 dla programu spss statistics (hayes, 2013). Wszystkie dane zostały wy‑
standaryzowane, liczba prób bootstrap wynosiła 10 000, a modelem makra pRo‑
Cess wykorzystanym do analizy był model 4. sprawdzane zależności dotyczy‑
ły relacji między relatywizmem a  nieuczciwością akademicką oraz idealizmem 
a  nieuczciwością akademicką, których oczekiwanym mediatorem była posta‑
wa jawna wobec oszustw akademickich. istotna statystycznie całkowita media‑
cja osiągnięta została dla relacji między relatywizmem a deklarowaną nieuczci‑
wością akademicką, natomiast istotna statystycznie częściowa mediacja dla rela‑
cji pomiędzy idealizmem a  deklarowaną nieuczciwością akademicką. Wartości 
uzyskanych współczynników prezentuje rysunek 7.
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Postawa jawna

Nieuczciwość 
akademickaRelatywizm

βa = 0,401* βb = 0,207*

βc = 0,186*

βc’ = 0,103

* p < 0,001.

Postawa jawna

Nieuczciwość 
akademickaIdealizm

βa = −0,115* βb = 0,237**

βc = −0,127*

βc’ = −0,099*

* p < 0,05. ** p < 0,001.

Rysunek 7. Modele mediacyjne dla relacji między relatywizmem i idealizmem (predyktory), po‑
stawą jawną (mediator) a deklarowaną nieuczciwością akademicką (zmienna wynikowa).

Relatywizm był istotnym predyktorem postawy jawnej wobec nieuczciwo‑
ści (βa; 95%Ci [0,31; 0,49]), a  postawa jawna istotnym predyktorem deklarowa‑
nej nieuczciwości akademickiej (βb; 95%Ci [0,10; 0,31]). Relacja między relaty‑
wizmem a deklarowaną nieuczciwością była istotna i dodatnia (βc; 95%Ci [0,09; 
0,28]), jednak po wprowadzeniu mediatora okazała się nieistotna statystycznie 
(βc’; 95%Ci [–0,002; 0,21]). dodatkowo mediacja została potwierdzona zarówno 
testem sobela (z = 3,52; p = 0,004), jak i  estymacją efektu pośredniego (95%Ci 
[0,05; 0,13]).

W przypadku idealizmu stanowił on istotny predyktor postawy jawnej  
(βa; 95%Ci [−0,22; −0,02]), a postawa jawna istotny predyktor deklarowanej nie‑
uczciwości akademickiej (βb; 95%Ci [0,14; 0,33]). idealizm stanowił istotny pre‑
dyktor deklarowanej nieuczciwości (βc; 95%Ci [−0,23; −0,03]) i relacja ta pozosta‑
ła istotna statystycznie po wprowadzeniu mediatora (βc’; 95%Ci [−0,20; −0,002]). 
efekt częściowej mediacji został jednak potwierdzony testem sobela (z = −2,03; 
p = 0,04) oraz estymacją efektu pośredniego (95%Ci [−0,06; −0,003]). 
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Relacja między czynnikami kontekstowymi, postawą jawną i deklarowaną 
nieuczciwością akademicką – analiza moderacji. W  celu weryfikacji hipotezy 
jedenastej, dotyczącej roli postawy jawnej jako moderatora relacji między czynni‑
kami kontekstowymi a deklarowaną nieuczciwością akademicką, przeprowadzo‑
no analizę moderacji z  wykorzystaniem makra pRoCess 2.16.3 dla programu  
spss statistics (hayes, 2013). Wszystkie dane zostały wystandaryzowane, licz‑
ba prób bootstrap wynosiła 10 000, a modelem makra pRoCess wykorzystanym 
do analizy był model 1. 

przeprowadzone analizy miały na celu sprawdzenie, czy postawa jawna jest 
moderatorem relacji między presją a nieuczciwością akademicką, między racjo‑
nalizacją a nieuczciwością akademicką oraz między możliwością a nieuczciwo‑
ścią akademicką. istotne statystycznie moderacje wystąpiły dla dwóch relacji – 
pomiędzy racjonalizacją i deklarowaną nieuczciwością akademicką oraz pomię‑
dzy możliwością i deklarowaną nieuczciwością akademicką. 

Analiza przeprowadzona dla pierwszej z  powyższych relacji (tabela 8) wy‑
kazała brak zależności między racjonalizacją a nieuczciwością akademicką oraz 
dodatnią zależność między postawą jawną a  nieuczciwością akademicką. efekt 
interakcji między racjonalizacją (predyktor) a postawą jawną (moderator) okazał 
się istotny statystycznie i poprawił procent wyjaśnianej wariancji deklarowanej 
nieuczciwości akademickiej o 2% [R2 = 0,09; F(3) = 12,18; p < 0,001].

Tabela 8
Współczynniki regresji modelu moderacji dla relacji między racjonalizacją i deklarowaną nieuczci-
wością akademicką

Zmienne
Wskaźniki modelu Zmiana modelu

β 95%Ci SE t R2 F

Stała

Racjonalizacja (predyktor)

Postawa jawna (moderator)

−0,02

0,05

0,22**

−0,12; 0,07

−0,05; 0,15

0,12; 0,32

0,05

0,05

0,05

−0,49

0,96

4,41

Interakcja

racjonalizacja x postawa 0,15* 0,06; 0,24 0,05 3,19 0,024 10,17*

* p < 0,01. ** p < 0,001.

podział moderatora, zgodnie z techniką Johnsona–Neymana, wykazał, że dla 
jego niskich wartości (od −3,029 do −1,259) relacja między racjonalizacją a de‑
klarowaną nieuczciwością akademicką jest istotna i ujemna, dla średnich warto‑
ści (od −1,259 do 0,422) relacja między zmiennymi jest nieistotna statystycznie, 
natomiast dla wartości wysokich (powyżej 0,422) zależność między racjonaliza‑
cją a deklarowaną nieuczciwością jest istotna i dodatnia. graficzną reprezentację 
powyższych różnic prezentuje rysunek 8.
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Rysunek 8. Wykres rozrzutu dla zależności między racjonalizacją (predyktor) a deklarowaną nie‑
uczciwością akademicką (zmienna wynikowa) w trzech podgrupach wyróżnionych na podstawie 
wartości postawy jawnej (moderator).

Analiza dla relacji między możliwością nieuczciwości a  deklarowaną częs‑ 
tością jej popełniania (tabela 9) wykazała brak zależności między możliwością 
a  deklarowaną częstością popełniania nieuczciwości oraz dodatnią zależność 
między postawą jawną a  nieuczciwością akademicką. efekt interakcji między 
możliwością nieuczciwości a postawą jawną okazał się istotny statystycznie i po‑
prawił procent wyjaśnianej wariancji deklarowanej nieuczciwości akademickiej 
o 3% [R2 = 0,10; F(3) = 13,49; p < 0,001].

Tabela 9
Współczynniki regresji modelu moderacji dla relacji między możliwością nieuczciwości i deklaro- 
waną nieuczciwością akademicką

Zmienne
Wskaźniki modelu Zmiana modelu

β 95%Ci SE t R2 F

Stała

Możliwość (predyktor)

Postawa jawna (moderator)

0,02

0,07

0,22*

−0,07; 0,12

−0,03; 0,16

0,12; 0,32

0,05

0,05

0,05

0,45

0,17

4,49

Interakcja

możliwość x postawa 0,17* 0,08; 0,27 0,05 3,58 0,030 12,85*

* p < 0,001.
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podział moderatora, zgodnie z techniką Johnsona–Neymana, wykazał, że dla 
jego niskich wartości (od −3,103 do −1,247) relacja między możliwością nieuczci‑
wości a deklarowaną nieuczciwością akademicką jest istotna i ujemna, dla śred‑
nich wartości (od −1,247 do 0,184) relacja między zmiennymi jest nieistotna sta‑
tystycznie, natomiast dla wartości wysokich (powyżej 0,184) zależność między 
możliwością a deklarowaną nieuczciwością jest istotna i dodatnia. graficzną re‑
prezentację powyższych różnic prezentuje rysunek 9.

 Rysunek 9. Wykres rozrzutu dla zależności między możliwością nieuczciwości (predyktor) a de‑
klarowaną nieuczciwością akademicką (zmienna wynikowa) w trzech podgrupach wyróżnionych 
na podstawie wartości postawy jawnej (moderator).

Analiza dla relacji między presją a  deklarowaną częstością nieuczciwości 
akademickiej (tabela 10) wykazała brak zależności między presją a nieuczciwoś‑ 
cią akademicką oraz dodatnią zależność między postawą jawną a  nieuczci‑ 
wością akademicką. efekt interakcji między presją a  postawą jawną okazał się 
nieistotny statystycznie i nie poprawił procentu wyjaśnianej wariancji deklaro‑
wanej nieuczciwości akademickiej [R2 = 0,07; F(3) = 8,87; p < 0,001].
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Tabela 10
Współczynniki regresji modelu moderacji dla relacji między presją i  deklarowaną nieuczciwością 
akademicką

Zmienne
Wskaźniki modelu Zmiana modelu

β 95%Ci SE t R2 F

Stała

Presja (predyktor)

Postawa jawna (moderator)

0,00

–0,05

0,25*

–0,10; 0,10

–0,15; 0,05

0,15; 0,35

0,05

0,05

0,05

0,00

–0,95

5,03

Interakcja

presja x postawa 0,01 –0,08; 0,11 0,04 0,27 0,0002 0,07

* p < 0,001.

Podsumowanie

Celem niniejszego badania było poznanie zasięgu i charakteru nieuczciwości 
akademickiej wśród studentów oraz określenie związków pomiędzy czynnikami 
psychologicznymi i  socjodemograficznymi a  deklarowaną częstością podejmo‑
wania nieuczciwych działań akademickich.

przeprowadzone analizy wskazują na częste popełnianie przez studentów 
oszustw akademickich oraz dostrzeganą przez nich powszechność zjawiska nie‑
uczciwości na uczelniach. badani deklarowali, że ich wiedza na temat przeciw‑
działania nieuczciwości na studiach jest niska i  choć przeszkadzają im oszu‑
stwa akademickie popełniane przez innych studentów, to w większości nie byliby  
skłonni informować o nich nauczycieli akademickich. Jako najbardziej skutecz‑
ne metody radzenia sobie z nieuczciwością studenci wskazywali oddziaływania 
oparte na stosowaniu kar, a nie na rozwijaniu świadomości i atmosfery uczciwo‑
ści akademickiej.

Wyznaczniki nieuczciwości. studenci o wysokim poziomie psychopatii oraz 
niskim poziomie perfekcjonizmu adaptacyjnego i poczucia własnej skuteczności 
deklarowali wyższą częstość nieuczciwości akademickiej w trakcie trwania stu‑
diów, co potwierdza hipotezę pierwszą i czwartą, a także częściowo drugą.

studentów o  wysokim poziomie psychopatii cechuje ignorowanie istnieją‑
cych reguł (drislane i in., 2014), co oznacza, że w kontekście akademickim mogą 
oni nie przykładać wagi do zasad uczciwości akademickiej. dodatkowo, ponie‑
waż dobrze radzą sobie w sytuacjach stresowych (patrick, drislane, strickland, 
2012), w mniejszym stopniu mogą obawiać się podejmowania nieuczciwych dzia‑
łań, np. na egzaminach i kolokwiach. Jak pokazują badania, wysoki poziom psy‑
chopatii łączy się także z niskim poziomem sumienności (gaughan, Miller, ly‑
nam, 2012) oraz tendencją do osiągania swoich celów kosztem innych (patrick, 
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Fowles, krueger, 2009), przez co prawdopodobne wydaje się, że studenci cha‑
rakteryzujący się wysokim poziomem psychopatii mogą przejawiać tendencję  
do wykorzystywania pracy innych osób dla własnych korzyści akademickich 
(np. ściągając od innych studentów na egzaminie). 

z kolei perfekcjonizm adaptacyjny koreluje dodatnio z sumiennością i ujem‑
nie z samoutrudnianiem (bieling, israeli, Antony, 2004; kearns, Forbes, gardi‑
ner, 2007; stumpf, parker, 2000), co oznacza, że studenci o wysokim poziomie tej 
cechy mogą stawiać sobie realistyczne cele i dążyć do ich realizacji w sposób ela‑
styczny, nie uzależniając swojej samooceny od osiągniętych rezultatów. W związ‑
ku z  tym, w  ich przypadku, oszustwa akademickie mogą nie stanowić prefero‑
wanego sposobu dążenia do wyznaczonych celów, osiąganych raczej w  sposób 
zorganizowany i uporządkowany, nienaruszający wysokich standardów wykona‑
nia (por. Ashby, slaney, 2002; szczucka, 2010). Fakt, że poziom dezadaptacyjne‑
go perfekcjonizmu nie był związany z  deklarowaną przez studentów częstością 
nieuczciwości akademickiej, może być z kolei wynikiem silnego związku tej ce‑
chy z neurotycznością (Cox, enns, Clara, 2002). u osób neurotycznych stawiają‑
cych sobie nierealistyczne cele, w realizację których nie jest wkładane dość wy‑
siłku, może pojawiać się tendencja do prokrastynacji (seo, 2008), samoutrudnia‑
nia (szczucka, 2010) i spadku nastroju (Rice, Ashby, slaney, 1998), które z kolei 
mogą wyznaczać tendencję do podejmowania prób sprostania wysokim standar‑
dom, np. poprzez oszustwa akademickie. 

Wysoki poziom poczucia własnej skuteczności studentów w kontekście aka‑
demickim przekłada się na wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów edu‑
kacyjnych, przekonanie o możliwości ich osiągnięcia i zdolność do lepszego ra‑
dzenia sobie z napotykanymi na ich drodze przeszkodami (Chemers, hu, garcia,  
2001). przejawianie tego typu cech może przekładać się na niższą skłonność stu‑
dentów do uciekania się do oszustw akademickich, z definicji umożliwiających 
omijanie przyjętego sposobu zdobywania i  weryfikacji wiedzy, który dla osób 
z wysokim poczuciem własnej skuteczności może stanowić raczej wyzwanie lub 
szansę na sprawdzenie się (Finn, Frone, 2004; Murdock i in., 2001).

studenci o  wysokim poziomie motywacji mistrzostwa deklarowali niższą 
częstość podejmowania nieuczciwych działań w  trakcie trwania studiów, co 
częściowo potwierdza hipotezę trzecią. oznacza to, że studenci ukierunkowani  
w  kontekście akademickim na poszerzanie swojej wiedzy, zgłębienie omawia‑
nego materiału i jego jak najlepsze opanowanie rzadziej skłaniają się do podej‑
mowania nieuczciwych działań, które stoją w sprzeczności z tego typu motywa‑
mi. Fakt, że poziom motywacji wykonania nie wiązał się z deklarowaną przez 
studentów częstością podejmowania nieuczciwych działań, może być wynikiem 
wpływu czynników kulturowych związanych z  przeprowadzaniem analiz na 
przedstawicielach tzw. pokolenia y. Jak wskazują badania, studenci należący do 
tej generacji w znacznym stopniu nastawieni są na wynik swojego działania (Cie‑
chanowska, 2014), co może oznaczać, że w ich przypadku silna motywacja wy‑
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konania może, podobnie jak motywacja mistrzostwa, prowadzić do poświęcania 
większej ilości czasu i wysiłku na naukę lub do uciekania się do nieuczciwych 
działań w momencie zaistnienia problemów na drodze do wyznaczonego celu. 

W przypadku orientacji moralnej otrzymane wyniki potwierdziły hipotezę 
piątą o wyższej deklarowanej częstości podejmowania nieuczciwości wśród stu‑
dentów o niskim poziomie idealizmu i wysokim poziomie relatywizmu. ozna‑
cza to, że studenci przekonani o słuszności działań, które są zgodne z zasadami,  
normami i prawem (niski relatywizm), są w mniejszym stopniu skłonni podej‑
mować nieuczciwe zachowania akademickie, w  przeciwieństwie do studentów 
wątpiących w istnienie absolutnie obowiązujących uniwersalnych kategorii mo‑
ralnych (wysoki relatywizm). z  kolei studenci twierdzący, iż słuszne działania 
prowadzą zawsze do pożądanych konsekwencji (wysoki idealizm) rzadziej podej‑
mują nieuczciwe działania akademickie, w  przeciwieństwie do studentów wie‑
rzących, że zarówno pożądane, jak i niepożądane konsekwencje mogą towarzy‑
szyć działaniom nakierowanym na słuszny cel (niski idealizm).

studenci przejawiający bardziej akceptujące jawne postawy względem nie‑
uczciwości, zgodnie z oczekiwaniami, deklarowali większą częstość podejmowa‑
nia nieuczciwych zachowań akademickich, co potwierdza hipotezę szóstą. Choć 
zastosowana procedura badawcza uniemożliwia wnioskowanie o przyczynowo‑
ści, to powyższa relacja jest zgodna z  teorią planowanego zachowania (Ajzen, 
2012), w ramach której postawy wpływają na kształtowanie się intencji do podej‑
mowania określonych działań. zasadnym wydaje się zatem podejmowanie od‑
działywań nakierowanych na zmianę postawy wobec nieuczciwości w  celu jej 
przeciwdziałania czy prewencji.

spośród czynników kontekstowych jedynie wysoki poziom racjonalizacji 
studentów wiązał się z większą częstością deklarowanej przez nich nieuczciwo‑
ści akademickiej, co częściowo potwierdza hipotezę siódmą i świadczy o znacze‑
niu postrzeganej powszechności nieuczciwości, braku konkretnej ofiary oszu‑
stwa oraz przekonania o  niesprzyjających uczciwości warunkach studiowania  
(m.in. łączenie nauki i  pracy, wysoki poziom trudności materiału i  rywaliza‑
cji, wysokie czesne) dla podejmowanych przez studentów oszustw akademic‑
kich. W przypadku możliwości oraz presji prawdopodobne wydaje się, że relacja 
tych czynników z nieuczciwością może być zapośredniczona przez inne zmienne 
w postaci postawy wobec oszustw akademickich czy poziomu faktycznej, a nie‑
ocenianej poza konkretnym kontekstem presji i możliwości.

W odniesieniu do kierunku studiów (hipoteza ósma) studenci kierunków 
ekonomicznych i prawnych deklarowali podejmowanie najniższej wśród analizo‑ 
wanych grup ilości oszustw i różnili się pod tym względem istotnie od studentów  
kierunków związanych z ochroną zdrowia, ścisłych i technicznych oraz społecz‑
nych. Fakt ten być może związany jest ze specyfiką studiów studentów prawa 
i ekonomii, która opiera się w znacznym stopniu na zgłębianiu wiedzy na temat 
regulacji prawnych i zasad postępowania zgodnie z określonymi normami. 
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uzyskane wyniki pozostają jednak w  sprzeczności z  raportowaną w  do‑
tychczasowych badaniach wyższą skłonnością do nieuczciwości wśród studen‑
tów kierunków biznesowych (por. Chen, tang, 2013; Crown, spiller, 1998; tang, 
tang, 2010), wiązaną z  charakterystycznymi dla nich predyspozycjami czy ce‑
chami prowadzącymi do wyboru zawodów z obszaru biznesu, jak np. orientacja 
na zysk własny (por. McCabe i  in., 2006; tang, Chen, 2008) czy niższy poziom 
rozumowania moralnego (por. bernardi i in., 2004). przeprowadzone analizy do‑
datkowe z wykorzystaniem testu kruskala–Wallisa nie wykazały jednak różnic 
między studentami kierunków stricte biznesowych i pozostałymi grupami stu‑
dentów w zakresie psychopatii [H(14) = 23,21; p = 0,06] mogącej prowadzić do 
zaniżania w deklaracjach faktycznej częstości popełniania nieuczciwych działań 
z powodu wysokiego poziomu kłamliwości (por. pastwa ‑Wojciechowska, 2013). 
Możliwe więc, że otrzymane rezultaty odzwierciedlają specyfikę badanej gru‑
py złożonej z ochotników (por. brzeziński, 2007), których motywacja do udzia‑
łu w badaniu mogła wynikać z określonych skłonności czy cech (np. sumienne‑
go sprawdzania powiadomień na stronach internetowych uczelni) powiązanych 
z niższą nieuczciwością akademicką.

pojawiające się różnice między studentami odmiennych kierunków, w przy‑
padku deklarowanej częstości popełniania konkretnego rodzaju oszustw, są na‑
tomiast spójne z  sugerowanym przez yang i  in. (2013) zróżnicowaniem sposo‑
bów nieuczciwego postępowania, wyznaczanym przez specyfikę studiowanej 
dziedziny. przeprowadzone analizy pokazały, że studenci kierunków ścisłych 
i technicznych częściej niż studenci kierunków humanistycznych kopiowali ma‑
teriały innego studenta na zajęciach wymagających pracy na komputerze, co 
może być związane ze specyfiką nauczania na kierunkach technicznych, dającą 
więcej szans na popełnianie oszustw związanych z wykonywaniem zadań tech‑
nicznych lub informatycznych. Różnice między studentami kierunków związa‑
nych z ochroną zdrowia i ekonomiczno ‑prawnych dotyczyły pomagania komuś 
innemu w oszukiwaniu i ściąganiu od innych studentów, pojawiającego się czę‑
ściej w przypadku osób należących do pierwszej z wymienionych grup. Fakt ten 
może wynikać z opisanego przez Franka i in. (1993) nastawienia studentów stu‑
diujących zarządzanie czy administrację na zysk własny i poleganie na własnych 
umiejętnościach zamiast współpracy z  innymi, która jest istotniejsza dla osób 
studiujących kierunki medyczne (Mortaz hejri, zendehdel, Asghari, Fotouhi, 
Rashidian, 2013). Możliwą przyczyną pojawiającego się rzadziej wśród studentów 
kierunków ekonomicznych i prawnych przeglądania internetu w poszukiwaniu 
pomysłów bez podawania ich źródła oraz używania ściągi, jest specyfika kierun‑
ku, czyli w  mniejszym stopniu nakierowanie na weryfikację wiedzy studentów 
za pomocą prac zaliczeniowych, a w większym stopniu na weryfikację znajomo‑
ści i rozumienia przepisów prawnych, co utrudnia przygotowanie zawierających 
je wszystkie ściąg.
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Profile nieuczciwości. Niezmotywowani relatywiści deklarują najwyższą częs‑
tość popełniania nieuczciwości akademickiej, mają przychylne postawy względem  
nieuczciwości, wysoki poziom relatywizmu oraz najniższy poziom idealizmu 
moralnego. Charakteryzują się wysokim poziomem psychopatii, niskim pozio‑
mem perfekcjonizmu adaptacyjnego i poczucia własnej skuteczności oraz najniż‑
szym poziomem motywacji mistrzostwa. W  ich przypadku podejmowanie nie‑
uczciwych zachowań może wynikać z  profilu osobowościowego sprzyjającego 
podejmowaniu działań ryzykownych i impulsywnych, aby osiągnąć wyznaczone 
cele akademickie, które, ze względu na niski poziom perfekcjonizmu adaptacyj‑
nego, mogą być trudne do realizacji, szczególnie przy niskim poziomie poczucia 
skuteczności oraz motywacji mistrzostwa. ponieważ poziom idealizmu i relaty‑
wizmu charakteryzujący niezmotywowanych relatywistów sprzyja angażowaniu 
się w  nieuczciwe działania, mogą one być podejmowane jako środek zaradczy 
czy strategia radzenia sobie w środowisku akademickim bez negatywnych kon‑
sekwencji moralnych i w zgodzie z przychylną postawą wobec tego typu działań. 

zmotywowanych idealistów charakteryzuje natomiast najmniej przychylne 
nastawienie do nieuczciwości, niski poziom psychopatii, wysoki poziom poczu‑
cia własnej skuteczności oraz najwyższy poziom motywacji mistrzostwa. orien‑
tacja moralna wraz z perfekcjonizmem adaptacyjnym sprzyja w  ich przypadku 
podejmowaniu działań opartych na wysokich standardach wykonania i  zgod‑
nych z obowiązującymi normami. W przypadku zmotywowanych idealistów po‑
ziom nieuczciwości akademickiej jest najniższy i  być może ma charakter sytu‑
acyjny.

Nieskutecznych idealistów charakteryzuje najniższy poziom psychopatii i po‑
czucia własnej skuteczności, niski poziom perfekcjonizmu adaptacyjnego oraz 
wysoki poziom idealizmu. profil ten sugeruje, że w  ich przypadku nieuczciwe  
zachowania mogą być związane przede wszystkim z  brakiem umiejętności po‑
dejmowania działań sprzyjających osiągnięciu określonego celu w  obszarze  
akademickim oraz z niskim poczuciem skuteczności w ramach faktycznie reali‑
zowanych aktywności. Niskie wyniki w  obszarze psychopatii sugerują, że po‑
dejmowane oszustwa nie mają charakteru impulsywnego, wynikającego z braku  
samokontroli czy lęku, lecz prawdopodobnie związane są z trudnością w stawia‑
niu i realizowaniu realistycznych celów, na co wskazuje niski poziom perfekcjo‑
nizmu adaptacyjnego. Czynnikiem ochronnym przed wysokim poziomem nie‑
uczciwości dla nieskutecznych idealistów może być orientacja moralna, zbliżona 
do tej charakteryzującej zmotywowanych idealistów. 

psychopatyczni relatywiści z  kolei charakteryzują się wysokim poziomem 
psychopatii, perfekcjonizmu adaptacyjnego, poczucia własnej skuteczności i  re‑
latywizmu. W  ich przypadku nieuczciwość akademicka ma – jak się wydaje – 
związek przede wszystkim z relatywistycznym podejściem do norm moralnych 
i przychylną postawą jawną wobec oszustw, co pozostaje w zgodzie z wysokimi  
wskaźnikami w obszarze psychopatii. Charakterystyczne dla psychopatycznych 
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relatywistów może być impulsywne oszukiwanie, także w  sytuacjach ryzykow‑
nych, prawdopodobnie związane z chęcią upewnienia się, czy praca własna zo‑
stała wykonana na odpowiednim poziomie. Czynnik ochronny przed wysokim 
poziomem nieuczciwości w  przypadku tej grupy stanowić może perfekcjonizm 
adaptacyjny oraz poczucie własnej skuteczności dające szansę na podejmowa‑
nie skutecznych działań w obszarze akademickim w celu osiągnięcia realistycz‑
nych celów.

Natomiast motywacja mistrzostwa, której poziom nie różni się istotnie mię‑
dzy nieskutecznymi idealistami i  psychopatycznymi relatywistami, może mieć 
odmienne znaczenie dla podejmowania nieuczciwości przez osoby należące do 
wyodrębnionych grup. W  przypadku nieskutecznych idealistów jej średni po‑
ziom może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka z  uwagi na prowadzenie do 
wyznaczania sobie zbyt wysokich standardów wykonania zadań akademickich, 
trudnych do realizacji ze względu na niski poziom poczucia własnej skuteczno‑
ści oraz perfekcjonizmu adaptacyjnego. z kolei w przypadku psychopatycznych 
relatywistów średni poziom motywacji mistrzostwa może, wraz z  pozostały‑
mi czynnikami motywacyjnymi oraz perfekcjonizmem adaptacyjnym, stanowić 
czynnik ochronny, motywując do zdobywania wiedzy i zwiększania kompetencji 
wewnętrznych, odpowiedzialnych za sukces lub porażkę.

Mechanizmy nieuczciwości. Motywacja mistrzostwa okazała się mediatorem 
relacji między perfekcjonizmem adaptacyjnym a deklarowaną częstością podej‑
mowania nieuczciwości akademickiej, co częściowo potwierdza hipotezę dzie‑
wiątą. im wyższy poziom perfekcjonizmu adaptacyjnego studentów, tym wyższa 
skłonność do przejawiania przez nich motywacji mistrzostwa w kontekście aka‑
demickim i w efekcie niższa deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej. 
oznacza to, że studenci o wysokim perfekcjonizmie adaptacyjnym napędzani po‑
trzebą osiągnięć częściej ją kanalizują, przyjmując motywację mistrzostwa w po‑
dejmowanych działaniach akademickich, przez co rzadziej popełniają oszustwa 
(por. Verner ‑Filion, gaudreau, 2010). Wysokie standardy działania prezentowane 
przez perfekcjonistów adaptacyjnych wiążą się z chęcią zdobywania wiedzy i jak 
najlepszego jej opanowywania, przez co w mniejszym stopniu prowadzą do wy‑
korzystywania nieuczciwych strategii na drodze do osiągania celów. Wynik ten 
jest spójny z  relacjonowanymi w  badaniach powiązaniami między stałymi ce‑
chami osobowości i  motywacją do określonego działania w  kontekście akade‑
mickim a  rezultatami tych działań czy ich deklarowaną częstością (por. bidje‑ 
rano, dai, 2007; Judge, ilies, 2002; komarraju, karau, schmeck, 2009). ponad‑
to związek perfekcjonizmu adaptacyjnego i motywacji mistrzostwa sugeruje, że 
tendencja do wyznaczania sobie wysokich standardów w podejmowanych dzia‑
łaniach oraz potrzeba zorganizowania przekładają się na wyższą motywację mi‑
strzostwa, związaną z określonym sposobem zdobywania wiedzy i stawiania so‑
bie celów akademickich. Fakt ten jest spójny z wynikami badań, pokazującymi, 
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że cechy osobowości (model pięcioczynnikowy) przewidują od 10% do 44% wa‑
riancji w podejściu studentów do nauki (busato, prins, elshout, hamaker, 1998; 
duff, boyle, dunleavy, Ferguson, 2004). 

z kolei postawa jawna wobec oszustw akademickich okazała się mediatorem 
relacji między orientacją moralną a  nieuczciwością akademicką, co potwierdza 
hipotezę dziesiątą. studenci o wysokim poziomie idealizmu, wierząc, że słuszne  
działania prowadzą zawsze do dobrych konsekwencji, prezentują mniej przy‑
chylne postawy względem oszustw, prowadzące do deklarowania mniejszej czę‑
stości ich popełniania. Natomiast osoby o wysokim poziomie relatywizmu, wąt‑
piące w istnienie uniwersalnych kategorii moralnych, charakteryzują się większą 
akceptacją wobec oszustw, która związana jest z wyższym poziomem deklarowa‑
nej nieuczciwości akademickiej. 

Wyniki te potwierdzają, że kształtowane przez określony sposób rozumowa‑
nia moralnego jawne postawy względem nieuczciwości akademickiej, wyznacza‑
jące bardziej lub mniej przychylne ustosunkowanie wobec oszustw, mogą prowa‑
dzić do większej lub mniejszej częstości ich deklarowanego popełniania. Fakt, iż 
mediacja w przypadku relatywizmu miała charakter całkowity, a w przypadku 
idealizmu częściowy, może wynikać z odmiennego charakteru przekonań moral‑
nych związanych z powyższymi orientacjami. W przypadku relatywizmu oceny  
moralne tworzone są na bazie przekonania, że nie istnieją uniwersalne zasady 
postępowania, których należałoby zawsze przestrzegać, co może bezpośrednio 
sprzyjać tworzeniu się przychylnego ustosunkowania do oszustw akademickich, 
podejmowanie których w pewnych sytuacjach lub dla osiągnięcia pewnych celów 
jest uzasadnione. Natomiast w przypadku idealizmu oceny moralne tworzone są 
w oparciu o przekonanie, że podejmowane przez jednostkę działania mają chro‑
nić dobro i godność człowieka oraz nie mogą prowadzić do krzywdy innych ludzi.  
Możliwe jest więc, że oceny te w mniejszym stopniu będą kształtować nieprzy‑
chylne postawy względem nieuczciwości akademickiej, z  uwagi na fakt, że nie 
prowadzi ona najczęściej do wyrządzania bezpośredniej krzywdy innym osobom 
(por. Forsyth, 1985; Żylicz, 2010). prawdopodobne również wydaje się, że zwią‑
zek idealizmu z  nieuczciwością akademicką jest bardziej złożony i  realizuje się 
nie tylko poprzez odpowiednio ukształtowaną postawę wobec oszustw akade‑
mickich, ale również poprzez inne zmienne. 

postawa jawna wobec oszustw stanowiła również moderator relacji między ra‑
cjonalizacją nieuczciwości a jej deklarowanym popełnianiem oraz między moż‑ 
liwością przejawiania nieuczciwości a  deklarowaną częstością jej popełniania, 
co częściowo potwierdza hipotezę jedenastą. Wśród studentów o  przychylnych 
postawach wobec nieuczciwości akademickiej silniejszemu przekonaniu, że ra‑
cjonalizacja i  możliwość podejmowania oszustw wpływają na ich popełnianie, 
towarzyszył wyższy poziom deklarowanej częstości nieuczciwości. pokazuje to, 
że wśród studentów o  przychylnych postawach względem oszustw, wysoki po‑
ziom nieuczciwości powiązany jest z  postrzeganiem większej ilości czynników 
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sytuacyjnych jako przyczyn podejmowania nieuczciwych działań akademickich. 
Wynik ten wpisuje się w relacjonowany w badaniach wysoki poziom neutraliza‑
cji wśród studentów popełniających oszustwa akademickie (Meng i in., 2014b).

Natomiast w  przypadku 10% studentów, przejawiających najbardziej nega‑
tywne postawy wobec nieuczciwości, zależność ta miała charakter odwrotny – 
im niższy poziom deklarowanej przez studentów częstości nieuczciwości akade‑
mickiej, tym wyższe znaczenie przypisywano czynnikom kontekstowym w od‑
działywaniu na popełnianie nieuczciwych działań akademickich. sugeruje to, że 
wśród studentów o nieprzychylnych wobec nieuczciwości postawach niski dekla‑
rowany poziom podejmowania oszustw akademickich wiąże się z postrzeganiem 
większej liczby czynników sytuacyjnych jako przyczyn nieuczciwości akademic‑
kiej. zależności te wskazują, że studenci o nieprzychylnym stosunku do oszustw, 
nawet jeżeli uważają, że liczne czynniki sytuacyjne prowadzą do nieuczciwości, 
nie deklarują wysokiej częstości jej popełniania. Możliwe więc wydaje się, że, po‑
mimo dostępności poznawczej sposobów na usprawiedliwienie czy racjonaliza‑
cję nieuczciwości, studenci o negatywnych postawach wobec oszustw kierują się 
w działaniach w większym stopniu własnymi przekonaniami niż bodźcami kon‑
tekstowymi. Fakt ten pozostaje spójny z wynikami badań wskazującymi, że oso‑
by niepopełniające oszustw charakteryzuje również wyższy poziom rozumowa‑
nia moralnego i epistemologicznego (olafson i in., 2013).

dodatkowo, dla średniego poziomu postawy jawnej, mogącego świadczyć 
o braku sprecyzowanego ustosunkowania studentów do nieuczciwości, związek 
między oboma czynnikami kontekstowymi a deklarowaną częstością popełnia‑
nia oszustw nie był istotny statystycznie. oznacza to, że studenci o niesprecyzo‑
wanym nastawieniu względem nieuczciwości akademickiej nie przejawiają rów‑
nież jednoznacznego ukierunkowania na dążenie czy unikanie obiektu postawy 
i dlatego możliwe przyczyny angażowania się w oszustwa nie są u nich powiąza‑
ne z częstością ich popełniania (zob. Maison, 2004). 

Fakt, iż postawa jawna nie okazała się moderatorem relacji między presją 
a nieuczciwością akademicką może z kolei świadczyć o związku między postrze‑
ganym poziomem tej zmiennej a nieuczciwością akademicką, zapośredniczonym 
przez poziom faktycznie doświadczanej presji.

Ograniczenia i dalsze kierunki badań

do ograniczeń zaprezentowanego badania zaliczyć można przeprowadzenie 
analiz na średniej wielkości grupie (390 osób), której większość (74%) stanowi‑
ły kobiety. liczebność grupy oraz przewaga kobiet wśród respondentów wynika‑
ją z  faktu, iż rekrutacja do projektu odbywała się za pośrednictwem zaproszeń 
zamieszczanych na stronach internetowych uczelni, co uniemożliwiło faktycz‑
ną kontrolę nad liczbą wypełnionych kwestionariuszy oraz doborem studentów 
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(uwzględniającym kryterium płci). Wybór takiej procedury badania wynikał, po 
pierwsze, z  chęci zapewnienia uczestnikom maksymalnej anonimowości, która 
przy analizie zjawisk wrażliwych społecznie jest kluczowym elementem zwięk‑
szającym prawdopodobieństwo udzielania przez badanych prawdziwych odpo‑
wiedzi, po drugie z  faktu, iż liczba wypełnianych przez badanych kwestiona‑ 
riuszy była dość duża, w  związku z  czym starano się zapewnić uczestnikom 
możliwość udzielania odpowiedzi w  dostosowanym do ich potrzeb tempie  
oraz – po trzecie – z chęci uzyskania odpowiedzi na wszystkie pozycje wykorzy‑
stanych skal, aby obliczyć faktyczne wskaźniki analizowanych cech (bez braków 
danych), co jest możliwe w momencie korzystania z platformy do badań prowa‑
dzonych online. 

elementem wartym rozważania w  przyszłych badaniach psychologicznych 
uwarunkowań nieuczciwości akademickiej byłoby z  pewnością mierzenie fak‑
tycznych zachowań, dających bardziej trafne oszacowania związków uwarunko‑
wań z aspektem behawioralnym, a nie deklaracją osób badanych dotyczącą czę‑
stości podejmowania nieuczciwych działań. W niniejszym projekcie, ze względu  
na chęć uzyskania pomiarów od znacznej liczby osób oraz liczbę wykorzysta‑
nych narzędzi, skupiono się na pomiarze deklaracji, który jest stosowanym po‑
wszechnie sposobem estymacji faktycznych działań podejmowanych w obszarze 
nieuczciwości akademickiej (por. giluk, postlethwaite, 2015). dalsze analizy, po 
uzyskaniu zgody komisji etyki, mogłyby jednak zostać poświęcone weryfika‑
cji elementów opisanego modelu w sytuacjach naturalnych lub laboratoryjnych.

Należy także zaznaczyć, że interpretacje zaprezentowanych modeli mediacyj‑
nych należy traktować z pewną ostrożnością, z uwagi na dokonywanie pomiarów  
w jednym punkcie czasowym ograniczającym możliwość wyciągania wniosków 
o  zależnościach przyczynowo ‑skutkowych między analizowanymi zmiennymi 
(por. Cohen, Cohen, West, Aiken, 2003). W  przypadku relacji między perfek‑
cjonizmem, motywacją mistrzostwa i nieuczciwości akademicką należy zwrócić 
uwagę na postulowaną w  niektórych badaniach rolę osobowości jako mediato‑
ra relacji między czynnikami motywacyjnymi a działaniami akademickimi i ich  
rezultatami (zob. komarraju i in., 2009), a także na ograniczenie związane z moż‑
liwym zakłócającym, a nie mediacyjnym charakterem motywacji (zob. Cichoc‑
ka, bilewicz, 2010; Mackinnon, krull, lockwood, 2000). W przypadku modelu  
dla orientacji moralnej, jawnej postawy wobec oszustw i  nieuczciwości akade‑
mickiej z kolei, choć zasadnym wydaje się założenie o kształtowaniu postaw wo‑
bec nieuczciwości na bazie tendencji do postrzegania rzeczywistości społecznej 
w określony sposób moralny (por. Żylicz, 2012), możliwe jest również, że dekla‑
rowana przez studentów postawa wobec oszustw akademickich stanowi uspra‑
wiedliwienie dla ich popełniania. dalsze analizy, przeprowadzane w schemacie 
podłużnym z pomiarem faktycznego, a nie deklarowanego zachowania, powin‑
ny pozwolić na dokładniejsze poznanie charakteru relacji między omawianymi 
zmiennymi. 



Przewidywanie nieuczciwości akademickiej –  
badania własne

Cel i problematyka badania

Celem badania była analiza możliwości przewidywania, z  zastosowaniem 
modelu zmodyfikowanej teorii planowanego zachowania, prawdopodobień‑
stwa oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, w zależności od jego typu oraz 
współwystępujących czynników sytuacyjnych. Model, obejmujący pomiar za‑
chowania, intencji, powinności moralnej, postawy jawnej, subiektywnych norm 
oraz kontroli behawioralnej nad nieuczciwością (Mayhew i in., 2009), rozszerzo‑
ny został o pomiar postawy utajonej oraz przeszłych zachowań nieuczciwych dla 
zwiększenia możliwości predykcyjnych w obszarze podejmowania nieuczciwych 
działań akademickich. 

Wybór modelu planowanego zachowania podyktowany został jego potwier‑
dzoną teoretyczną spójnością (por. glasman, Albarracin, 2006; Notani, 1998) oraz 
skutecznością w  przewidywaniu ryzykownych lub szkodliwych działań w  ra‑
mach dbania o własne zdrowie (hagger, Chan, protogerou, Chatzisarantis, 2016; 
senkowski, gannon, branscum, 2019), palenia (topa, Moriano, 2010) czy stoso‑
wania prezerwatyw (Albarracin, Johnson, Fishbein, Muellerleile, 2001; sheeran, 
taylor, 1999). ponadto tworzące zmodyfikowany model planowanego zachowa‑
nia zmienne umożliwiały w  dotychczas przeprowadzonych badaniach przewi‑
dywanie intencji podejmowania nieuczciwych działań akademickich, takich jak: 
oszukiwanie na teście lub egzaminie, oszukiwanie w  trakcie przygotowywania 
prac zaliczeniowych i zadań domowych oraz popełnianie plagiatu. procent wyja‑
śnianej wariancji dla intencji podejmowania tych zachowań wahał się od 21% do 
86%, a dla samych nieuczciwych zachowań – od 27% do 82% (zob. Alleyne, phil‑
lips, 2011; beck, Ajzen, 1991; Chudzicka ‑Czupała i  in., 2016; Cronan, Mullins, 
douglas, 2018; harding i in., 2007; stone i in., 2010; Whitley, 1998). W związku 
z  tym wydaje się, że model planowanego zachowania daje szansę na skuteczne  
przewidywanie intencji i zachowań w zakresie nieuczciwości akademickiej.
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Włączenie pomiaru postawy utajonej do modelu przewidywania nieuczciwo‑
ści akademickiej oparte było na trzech przesłankach. pierwszą stanowiły analizy 
dowodzące, że zachowania automatyczne przejawiane są przez jednostkę w sytu‑
acjach, w których normy behawioralne są wieloznaczne lub słabo ustrukturali‑
zowane, jak np. podczas podejmowania decyzji o charakterze moralnym (green‑
wald i in., 2009). drugą przesłankę stanowiły wyniki badań świadczące o możli‑
wości wyjaśniania za pomocą pomiaru postawy utajonej braku zgodności między  
jawnymi postawami a zachowaniem (greenwald, Mcghee, schwartz, 1998; Mai‑ 
son, 2004; Maliszewski, 2005, 2009, 2011), a trzecią – raportowane rozbieżności 
pomiędzy postawami jawnymi i  utajonymi wobec określonych obiektów (Czy‑
zewska, ginsburg, 2007; huijding, de Jong, Wiers, Verkooijen, 2005; Nosek i in., 
2007; Nosek, hawkins, Frazier, 2011; perugini, 2005). W  świetle tych przesła‑
nek istotne wydaje się sprawdzenie, czy w  przypadku nieuczciwości akademic‑
kiej, będącej zjawiskiem o  wrażliwym społecznie charakterze, postawa utajona 
pozwoli w większym stopniu niż postawa jawna przewidywać prawdopodobień‑
stwo podjęcia oszustw na teście lub podczas egzaminu. 

Choć teoria planowanego zachowania podkreśla znaczenie kontrolowanych 
aspektów podejmowania decyzji, nie wyklucza wpływu, jaki na zachowanie czło‑ 
wieka ma automatyczne czy utajone przetwarzanie informacji (Ajzen, Fishbein,  
2000, 2005). postawy oraz intencje mogą stać się utajone i w wyniku automatycz‑ 
nej aktywacji wpływać na zachowanie, omijając świadomą uwagę (Ajzen, 2012). 
Wciąż jednak niejasne jest, jakie miejsce w modelu planowanego zachowania po‑
winna zajmować postawa utajona, analizowana za pomocą stworzonych do jej 
pomiaru metod (por. Jaccard, blanton, 2007). dlatego włączenie pomiaru posta‑ 
wy utajonej do modelu planowanego zachowania podyktowane jest chęcią spraw‑
dzenia, czy automatyczne ustosunkowanie do nieuczciwości akademickiej zwięk‑
szy moc predykcyjną całego modelu i umożliwi pełniejsze zrozumienie procesów 
prowadzących do wykształcenia intencji podejmowania zachowań nieuczciwych. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują na związek pomiędzy postawa‑
mi utajonymi wobec nieuczciwości a  popełnianiem oszustw (silva, 2015; silva,  
barnes ‑homes, 2013), na bardziej przychylne postawy utajone względem oszustw 
przejawiane przez osoby, które je popełniają, w porównaniu z osobami uczciwy‑
mi (Jung, lee, 2009) oraz na możliwość przewidywania działań o  charakterze 
moralnym na postawie wyników pomiaru postawy utajonej (perugini, leone, 
2009). W niniejszym badaniu do pomiaru postawy utajonej wykorzystano pro‑
cedurę iRAp ze względu na jej wysoką moc predykcyjną oraz możliwość oceny 
za jej pomocą nie tylko znaku i natężenia postawy utajonej, ale również dokład‑
nego charakteru relacji między zastosowanymi w procedurze bodźcami (Chan, 
barnes ‑holmes, barnes ‑holmes, stewart, 2009; hussey, barnes ‑holmes, barnes‑
 ‑holmes, 2015; hyla, baran, pilch, 2017). 

pomiar przeszłych zachowań w modelu planowanego zachowania pozostaje 
wciąż kwestią dyskusyjną, ponieważ postulowana teoretycznie zależność pomię‑
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dzy przeszłym zachowaniem a  zachowaniem aktualnym, mediowana przez in‑
tencję oraz między przeszłym zachowaniem a czynnikami bezpośrednio kształ‑
tującymi intencję nie zawsze uzyskuje potwierdzenie w wynikach badań empi‑
rycznych (zob. beck, Ajzen, 1991; harding i in., 2007; landowska, 2012). Jednak 
ze względu na raportowane zwiększenie mocy predykcyjnej modelu po włącze‑
niu przeszłych zachowań do analiz oraz teoretyczne uzasadnienie ich istotności 
dla przewidywania aktualnego zachowania (por. Ajzen, 2011; bamberg, Ajzen, 
schmidt, 2003; Conner, Armitage, 1998) zostały one włączone do modelu badaw‑ 
czego. odnosząc się do zróżnicowanych doniesień z dotychczasowych badań do‑
tyczących miejsca przeszłego zachowania w  modelu planowanego zachowania, 
analizę tej zmiennej przeprowadzono eksploracyjnie, uwzględniając wszelkie 
możliwe relacje z pozostałymi elementami modelu.

ze względu na zróżnicowanie częstości podejmowania nieuczciwych dzia‑
łań w  zależności od ich rodzaju (por. de lambert i in., taylor, 2006; McCabe, 
treviño, 1996; trost, 2009; yang, 2012) istotne wydaje się podjęcie analizy praw‑
dopodobieństwa popełniania konkretnych typów oszustw, a  nie tylko ogólnej 
tendencji do nieuczciwości. Analiza czynników sytuacyjnych z  kolei związana 
jest z  ich znaczeniem dla podejmowania decyzji o  oszustwach (zob. Murdock, 
Anderman, 2006) oraz faktem, że manipulacja czynnikami kontekstowymi jest 
elementem najłatwiejszym do implementacji w  środowisku akademickim, a  co 
za tym idzie – wartym weryfikacji empirycznej na potrzeby tworzenia progra‑
mów przeciwdziałania nieuczciwości wśród studentów. ze względu na wrażliwy  
społecznie charakter nieuczciwości akademickiej, pomiaru prawdopodobieństwa 
podjęcia oszustw podczas kolokwium lub egzaminu dokonano z  wykorzysta‑
niem scenariuszy zdarzeń, które uważane są za adekwatny substytut faktycznych 
zachowań (Jones, kavanagh, 1996), dają możliwość zwiększenia wariancji mie‑
rzonych atrybutów sytuacyjnych poprzez wykorzystanie kilku wersji danego sce‑
nariusza (schuhmann, burrus, barber, graham, elikai, 2013) i  stosowane były 
już w obszarze pomiaru nieuczciwości akademickiej. przy ich użyciu weryfiko‑
wano do tej pory relacje między nieuczciwym zachowaniem, sytuacją, w której  
do niego dochodzi, a prawdopodobieństwem oszukiwania, którego dopuszczają 
się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (góźdź, 2015). Natomiast w przypadku 
studentów szkół wyższych scenariusze zdarzeń posłużyły do analizy zależności 
między płcią osoby dopuszczającej się nieuczciwości a percypowanymi sankcja‑
mi za jej popełnianie (tibbetts, 1999) oraz nieuczciwości akademickiej bez po‑
działu na różne typy tego działania (schuhmann i in., 2013). 

Reasumując, celem badania było zweryfikowanie możliwości przewidywania 
oszukiwania na kolokwium lub egzaminie z  wykorzystaniem zmodyfikowane‑
go modelu teorii planowanego zachowania, rozszerzonego o pomiar przeszłych 
zachowań nieuczciwych oraz postawy utajonej, a także przeanalizowanie różnic 
w  prawdopodobieństwie oszukiwania na egzaminie lub kolokwium w  zależno‑
ści od typu nieuczciwego zachowania oraz współwystępujących czynników sytu‑
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acyjnych. Na podstawie przedstawionych powyżej danych sformułowano nastę‑
pujące cztery pytania badawcze:
1. Czy istnieją zależności pomiędzy elementami modelu planowanego zachowa‑ 

nia, postawą utajoną wobec oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, deklaro‑
wanym oszukiwaniem na kolokwium lub egzaminie w przeszłości oraz dekla‑ 
rowanym prawdopodobieństwem oszukiwania na kolokwium lub egzaminie?

2. Czy intencja oszukiwania na kolokwium lub egzaminie stanowi mediator re‑
lacji pomiędzy pozostałymi elementami modelu planowanego zachowania, 
deklarowanym oszukiwaniem na kolokwium lub egzaminie w  przeszłości, 
postawą utajoną wobec oszukiwania na kolokwium lub egzaminie a deklaro‑
wanym prawdopodobieństwem oszukiwania na kolokwium lub egzaminie?

3. Czy istnieją różnice w deklarowanym prawdopodobieństwie popełniania przez  
studentów różnego rodzaju oszustw na kolokwium lub egzaminie? 

4. Czy istnieją różnice w  deklarowanym prawdopodobieństwie popełniania 
przez studentów oszustw na kolokwium lub egzaminie w zależności od pozio‑
mu czynników sytuacyjnych?

Hipotezy

uwzględniając sformułowane pytania badawcze oraz wyniki przeprowadzo‑
nych dotychczas analiz, zaproponowano następujące grupy hipotez badawczych:
1. im częstsze deklarowane oszukiwanie na kolokwium lub egzaminie w prze‑

szłości, tym bardziej przychylne subiektywne normy względem oszukiwania 
na kolokwium lub egzaminie, większa kontrola behawioralna nad oszukiwa‑
niem na kolokwium lub egzaminie, słabsza powinność moralna wobec uczci‑
wego zachowania na kolokwium lub egzaminie, silniejsza intencja oszukiwa‑
nia na kolokwium lub egzaminie, bardziej pozytywne postawy jawne i utajone  
względem oszukiwania na kolokwium lub egzaminie oraz większe deklaro‑
wane prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub egzaminie przez 
studentów. 

2. im bardziej przychylne subiektywne normy względem oszukiwania na kolo‑
kwium lub egzaminie, większa kontrola behawioralna nad oszukiwaniem na 
kolokwium lub egzaminie, słabsza powinność moralna wobec uczciwego za‑
chowania na kolokwium lub egzaminie, bardziej pozytywne postawy jawne 
i utajone względem oszukiwania na kolokwium lub egzaminie oraz częstsze 
deklarowane oszukiwanie na kolokwium lub egzaminie w  przeszłości, tym 
silniejsza intencja oszukiwania na kolokwium lub egzaminie.

3. im częstsze deklarowane oszukiwanie na kolokwium lub egzaminie w prze‑
szłości, silniejsza intencja oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, więk‑
sza kontrola behawioralna nad oszukiwaniem na kolokwium lub egzaminie, 
słabsza powinność moralna wobec uczciwego zachowania na kolokwium lub 
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egzaminie oraz bardziej pozytywna postawa utajona wobec oszukiwania na 
kolokwium lub egzaminie, tym większe deklarowane prawdopodobieństwo 
oszukiwania na kolokwium lub egzaminie.

4. intencja oszukiwania na kolokwium lub egzaminie stanowi mediator relacji 
między pozostałymi elementami modelu planowanego zachowania, dekla‑
rowanym oszukiwaniem na kolokwium lub egzaminie w  przeszłości, posta‑
wą utajoną wobec oszukiwania na kolokwium lub egzaminie a deklarowanym 
prawdopodobieństwem oszukiwania na kolokwium lub egzaminie.
ponieważ trzecie i  czwarte pytanie badawcze mają charakter eksploracyjny, 

nie formułowano w  związku z  nimi żadnych hipotez kierunkowych. uwzględ‑
nione w  badaniu grupy zmiennych oraz postulowane relacje między nimi pre‑
zentuje rysunek 10 – linie ciągłe wyznaczają zależności, a przerywane mediacje. 

PRawdoPodoBieŃstwo 
oszukiwaNia Na 
koLokwium LuB 

eGzamiNie

ZaCHOWaniE 
W PRZESZŁOŚCI

inTEnCJa

KOnTrOLa 
BEHaWiOraLna

SUBiEKTYWnE 
NORMY

POSTaWa
UTaJOna

POWINNOŚĆ 
MORALNA

POSTaWa JaWna

czYNNiki sYtuacYJNe
ryzyko

Trudność zadania
nieuczciwe zachowania 

innych

RodzaJ oszustwa
Korzystanie ze ściągi
Ściąganie od innych

Korzystanie z telefonu
Pomaganie innym

Rysunek 10. Model przewidywania prawdopodobieństwa oszukiwania na kolokwium lub egza‑
minie.

Metoda

Narzędzia badawcze. przeszłe nieuczciwe zachowania na kolokwium lub eg‑
zaminie zostały zmierzone za pomocą Skali nieuczciwości akademickiej opisanej 
w podrozdziale Narzędzia badawcze w rozdziale Psychologiczne wyznaczniki nie-
uczciwości akademickiej – badania własne. Cztery itemy skali posłużyły do po‑
miaru deklarowanej częstości, z jaką: studenci w czasie studiów korzystali ze ściąg 
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(item 1), ściągali od innych (item 2), korzystali z telefonu w celu zdobycia odpo‑
wiedzi (item 15) oraz pomagali innej osobie, która prosi o podpowiedź (item 5).  
pytania przygotowane zostały w dwóch wersjach – jednej dla kobiet i jednej dla 
mężczyzn, przy czym różnica dotyczyła użytych form gramatycznych. 

Kwestionariusz oszukiwania na egzaminie lub kolokwium (beck, Ajzen, 1991) 
posłużył do pomiaru elementów należących do zmodyfikowanej teorii planowa‑
nego zachowania, czyli intencji (3 itemy, np. „gdybym miała możliwość, oszu‑
kiwałabym na kolokwium lub egzaminie: prawdopodobne/nieprawdopodobne”), 
powinności moralnej (3 itemy, np. „Nie czułabym się winna, gdybym oszukiwa‑
ła na kolokwium lub egzaminie: prawda/fałsz”), kontroli behawioralnej (4 itemy, 
np. „oszukiwanie na kolokwium lub egzaminie jest dla mnie: łatwe/trudne”), su‑
biektywnych norm (3 itemy, np. „Jeśli oszukiwałabym na kolokwium albo egza‑
minie, większość ludzi, którzy są dla mnie ważni: nie przejęłoby się tym/potę‑
piłoby to”) oraz postawy jawnej (odpowiedzi na 5 skalach, np. „oszukiwanie na 
kolokwium lub egzaminie jest: przydatne/nieprzydatne”). osoby badane mają za 
zadanie ustosunkować się do poszczególnych itemów na 7 ‑stopniowych skalach 
różniących się treściowo w zależności od pytania (np. łatwe – trudne, zgadzam 
się – nie zgadzam się, prawdopodobne – nieprawdopodobne). im wyższy suma‑
ryczny wynik osiągnięty w skalach, tym wyższa pozycja osoby badanej na każ‑
dym z badanych wymiarów. Rzetelność poszczególnych skal w badaniu mierzona  
ω Mcdonalda wyniosła 0,86 dla intencji, 0,74 dla postawy, 0,70 dla subiektyw‑
nych norm, 0,74 dla kontroli behawioralnej oraz 0,80 dla powinności moralnej. 
kwestionariusz przygotowany został w dwóch wersjach gramatycznych – jednej 
dla kobiet i jednej dla mężczyzn.

do pomiaru postawy utajonej wykorzystano Implicit Relational Assessment 
Procedure (iRAp; barnes ‑holmes i in., 2006) – komputerową procedurę służącą 
do pomiaru relatywnej siły reagowania na relacje, stanowiącą wskaźnik postawy 
utajonej względem określonego konstruktu. procedura składa się z części trenin‑
gowej oraz właściwej, polegających na jak najszybszym i  jednocześnie popraw‑
nym reagowaniu na pojawiające się bodźce poprzez naciśnięcie odpowiednich 
klawiszy na klawiaturze komputera, przypisanych do odpowiedzi „pRAWdA” 
oraz „FAłsz”. pojawiające się na ekranie bodźce to sformułowania należące do 
czterech kategorii (ściąganie, samodzielna praca, przydatne, nieprzydatne), na 
które należy reagować zgodnie z jedną z dwóch reguł („W tej części zadania odpo‑
wiadaj, jak gdyby ściąganie było przydatne” oraz „W tej części zadania odpowia‑ 
daj, jak gdyby ściąganie było nieprzydatne”). każdy blok iRAp składa się z 24 za‑
dań, na które należy reagować najpierw zgodnie z pierwszą, a następnie zgodnie 
z drugą regułą. kolejność pojawiania się reguł jest równoważona w badaniu tak, 
aby połowa badanych rozpoczynała od jednej z nich, a połowa od drugiej.

Część treningowa służy do zapoznania badanego z zasadami udzielania od‑
powiedzi oraz z bodźcami pojawiającymi się w badaniu. Najpierw na ekranie po‑
jawia się reguła, a po naciśnięciu spacji – pierwsze z 24 zadań, na które składa 
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się jedno z  określeń należących do kategorii ściąganie („ściąganie od innych”, 
„korzystanie ze ściąg” lub „kopiowanie czyjegoś tekstu”) albo samodzielna pra‑
ca („uczenie się samodzielnie”, „korzystanie z własnej wiedzy” lub „pisanie prac 
samodzielnie”) widoczne u góry ekranu oraz jedno z określeń należących do ka‑
tegorii przydatne („zwiększa szansę zaliczenia”, „pomaga mi zaliczyć” lub „ułat‑ 
wia mi zaliczenie”) albo nieprzydatne („zmniejsza szansę zaliczenia”, „nie po‑
maga mi zaliczyć” lub „utrudnia mi zaliczenie”) widoczne na środku ekranu. 
Aby wybrać odpowiedź „pRAWdA”, widniejącą w  lewym dolnym rogu ekra‑
nu, należy na klawiaturze nacisnąć klawisz „d”, natomiast wybranie odpowiedzi 
„FAłsz”, widniejącej w prawym dolnym rogu ekranu, wymaga naciśnięcia kla‑
wisza „k”. Jeżeli badany odpowie niezgodnie z  wyświetloną na początku regu‑
łą, pośrodku ekranu wyświetla się czerwony krzyżyk oznaczający, że przejście do 
dalszych zadań wymaga naciśnięcia prawidłowej odpowiedzi. 

W trakcie części treningowej badacz znajduje się w  pobliżu osoby badanej, 
aby upewnić się, że rozumie ona zasady całej procedury i aby pomóc we wszel‑
kich zgłaszanych trudnościach w jej wykonywaniu. po zakończeniu odpowiada‑
nia, zgodnie z pierwszą regułą, na ekranie wyświetla się reguła druga oraz kolej‑
ne 24 zadania pojawiające się w sposób identyczny jak poprzednie i składające się 
z  tych samych bodźców. Aby przejść do części właściwej, badany powinien dla 
każdej z reguł osiągnąć 80% lub więcej poprawnych odpowiedzi oraz średni czas 
rekcji – niższy niż 2,5 sekundy. Jeżeli oba wymagania zostaną osiągnięte, pro‑
gram automatycznie rozpoczyna część właściwą składającą się z  3 bloków. ba‑ 
dany informowany jest, że zadania będą wyglądały identycznie jak te w  części 
treningowej, a  jego zadaniem jest odpowiadanie tak dokładnie i szybko jak po‑
trafi. po zakończeniu procedury osoba badana powinna poinformować o tym ba‑
dacza, który w tym momencie będzie siedział w pewnym oddaleniu, aby umożli‑
wić swobodną pracę (hyla i in., 2017). 

otrzymywane wyniki (d score) stanowią modyfikację d Cohena (barnes‑
 ‑holmes, Murtagh, barnes ‑holmes, stewart, 2010; greenwald, Nosek, banaji, 
2003) i definiowane są jako porównanie różnicy w czasie odpowiedzi pomiędzy 
zadaniami wykonywanymi zgodnie z jedną i drugą regułą. W efekcie otrzymy‑
wany jest jeden uśredniony wynik d oraz cztery wyniki określające siłę utajonej 
postawy badanego dla każdej z  czterech kombinacji bodźców, czyli dla zadań, 
w których kategoria „ściąganie” jest połączona z kategorią „przydatne” (zadania ty‑ 
pu 1), kategoria „ściąganie” jest połączona z  kategorią „nieprzydatne” (zadania 
typu 2), kategoria „samodzielna praca” jest połączona z  kategorią „przydatne”  
(zadania typu 3) oraz „kategoria samodzielna praca” jest połączona z  katego‑
rią „nieprzydatne” (zadania typu 4). z  ostatecznych analiz wykluczane są oso‑
by, które w więcej niż jednym bloku testowym osiągnęły poprawność odpowie‑
dzi poniżej 80% oraz czas reakcji powyżej 2,5 sekundy. 

dobór bodźców użytych w badaniu podyktowany był wcześniejszymi wyni‑ 
kami badań przeprowadzonymi z wykorzystaniem iRAp (baran, 2015; sanecka,  
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baran, 2015) sugerującymi, że studenci nie oceniają nieuczciwości akademic‑
kiej w kategoriach moralnych oraz wynikami badań pokazującymi, że studenci  
nie przejmują się niemoralnym charakterem oszustw akademickich (diekhoff 
i in., 1996), postrzegają nieuczciwość jako adaptacyjną strategię osiągania zamie‑
rzonych celów (sideridis, stamovlasis, 2014), a jej niepodejmowanie oceniane jest 
przez nich jako przejaw naiwności i braku rozsądku (harding, Carpenter, Mont‑
gomery, steneck, 2001). projekt badania został także skonsultowany z twórcami 
metody i zmodyfikowany zgodnie z ich sugestiami odnośnie do średniego czasu 
reakcji i wykorzystywanych kategorii.

pomiar deklarowanego prawdopodobieństwa oszukiwania na kolokwium lub 
egzaminie przeprowadzony został z wykorzystaniem scenariuszy zdarzeń stwo‑
rzonych na potrzeby omawianego badania. opisy sytuacji różniły się między 
sobą w zakresie natężenia trzech zmiennych sytuacyjnych wyselekcjonowanych 
na podstawie modelu Murdock i  Andermana (2006): ryzyka ściągania (wyso‑
kie, średnie, niskie), nieuczciwego zachowania innych (brak, sporadyczne, liczne)  
oraz trudności zadania (wysoka, średnia, niska). 

W przypadku ryzyka ściągania poszczególne poziomy wyznaczane były przez 
stwierdzenia: „podnosisz wzrok znad kartki i widzisz, że egzaminator siedzi przy 
katedrze i nie zwraca uwagi na piszących” (niski), „podnosisz wzrok znad kartki 
i widzisz, że egzaminator przechadza się po auli i obserwuje piszących” (średni) 
oraz „podnosisz wzrok znad kartki i widzisz, że egzaminator oraz jego asystenci  
przechadzają się po auli i uważnie obserwują piszących” (wysoki). brak zacho‑
wań nieuczciwych innych opisywany był poprzez sformułowanie „osoby sie‑ 
dzące wokół Ciebie są skupione na udzielaniu odpowiedzi na pytania egzami‑ 
nacyjne”, sporadyczne zachowania nieuczciwe innych poprzez sformułowanie 
„zauważasz, że jedna z osób siedzących blisko Ciebie stara się zdobyć odpowiedź 
na któreś z pytań (np. korzysta ze ściągi, używa telefonu lub pyta półgłosem oso‑
bę siedzącą obok o poprawną odpowiedź)”, a  liczne zachowania nieuczciwe in‑
nych poprzez stwierdzenie „zauważasz, że kilka osób siedzących blisko Ciebie 
stara się zdobyć odpowiedzi na któreś z pytań (np. korzysta ze ściąg, używa te‑
lefonu lub pyta półgłosem osobę siedząca obok o poprawną odpowiedź)”. Niska 
trudność zadania opisywana była poprzez sformułowanie „patrząc ponownie na 
arkusz, stwierdzasz, że pytania nie sprawiają Ci trudności”, średnia trudność po‑
przez zdanie „patrząc ponownie na arkusz, stwierdzasz, że kilka pytań sprawia 
Ci trudność”, a wysoka trudność poprzez zdanie „patrząc ponownie na arkusz, 
stwierdzasz, że pytania sprawiają Ci sporą trudność”. 

W wyniku kombinacji (3x3x3) włączonych zmiennych i  ich natężenia po‑
wstało łącznie 27 scenariuszy. po przeczytaniu treści osoba badana proszona 
była o ocenę na skali od 0 do 100 szans na to, że w przedstawionej sytuacji sko‑
rzystałaby ze ściągi, ściągałaby od innych, skorzystałaby z  telefonu w celu zdo‑
bycia odpowiedzi oraz pomogłaby innej osobie, która prosi o podpowiedź. sce‑
nariusze przygotowane zostały w  dwóch wersjach – jednej z formami grama‑
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tycznymi dla kobiet i jednej dla mężczyzn. przykładowy scenariusz prezentowa‑
ny badanym (ryzyko ściągania wysokie, sporadyczne nieuczciwe zachowania in‑
nych, wysoka trudność zadania) brzmiał:

Wyobraź sobie, że zdajesz egzamin pisemny na auli. podnosisz wzrok 
znad kartki i  widzisz, że egzaminator oraz jego asystenci przechadza‑
ją się po auli i uważnie obserwują piszących. zauważasz, że jedna z osób 
siedzących blisko Ciebie stara się zdobyć odpowiedź na któreś z pytań 
(np. korzysta ze ściągi, używa telefonu lub pyta półgłosem osobę siedzą‑
cą obok o poprawną odpowiedź). patrząc ponownie na arkusz, stwier‑
dzasz, że pytania sprawiają Ci sporą trudność. 

zgodność treści scenariuszy z zakładanym natężeniem tworzących je zmien‑
nych sprawdzona została przez sześciu sędziów kompetentnych, będących psy‑ 
chologami zatrudnionymi na stanowisku uniwersyteckiego pracownika naukowo ‑ 
‑dydaktycznego. proporcja zgodności ich ocen wyniosła dla poziomu ryzyka 
0,33 (ryzyko wysokie) oraz 0,66 (ryzyko średnie i niskie), dla nieuczciwego za‑
chowania innych 1,00 dla wszystkich poziomów zmiennej, a dla trudności zada‑
nia 0,33 (wysoka trudność) oraz 1,00 (niska i średnia trudność). ponieważ pro‑
porcje zgodności w  dwóch przypadkach przyjęły niskie, a  dwóch przypadkach 
średnie wartości, treść scenariuszy została zaprezentowana członkom zespołu 
badawczego (dziewięciu studentów trzeciego roku psychologii) i  zmodyfikowa‑
na na podstawie ich uwag. po wprowadzeniu zmian proporcja zgodności ocen 
trzech sędziów kompetentnych, będących psychologami zatrudnionymi na sta‑
nowisku uniwersyteckiego pracownika naukowo ‑dydaktycznego wyniosła we 
wszystkich przypadkach 1,00.

zsumowane oceny dla każdego z czterech nieuczciwych zachowań stanowi‑
ły wskaźniki prawdopodobieństwa ich popełnienia. podobnie zsumowane oce‑
ny dla każdego poziomu trzech analizowanych zmiennych, łącznie dla wszyst‑
kich nieuczciwych zachowań oraz w  podziale na cztery rodzaje nieuczciwości, 
stanowiły wskaźniki prawdopodobieństwa popełnienia oszustwa w danych wa‑
runkach sytuacyjnych.

Osoby badane. W  badaniu wzięło udział 122 studentów śląskich uczelni 
wyższych. spośród nich 22 osoby (18% badanych) nie przeszły części treningo‑
wej iRAp, a  12 osób (9% badanych) musiało zostać usuniętych z  ostatecznych 
analiz ze względu na obniżenie poprawności odpowiedzi w  więcej niż jednym 
bloku testowym poniżej 80%. z  pozostałych 88 badanych 64 osoby wypełniły 
pierwszy z  przesłanych kwestionariuszy i  stanowią podstawową grupę do ana‑ 
liz całego testowanego modelu złożoną z 15 mężczyzn (23% grupy) oraz 49 ko‑
biet (77% grupy). Wiek osób badanych wynosił od 19 do 27 lat, przy średniej 
równej 21,03. 
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Procedura badania. badanie przeprowadzane było w dwóch etapach. pierw‑
szy z nich obejmował pomiar z wykorzystaniem narzędzia iRAp i odbywał się 
w laboratorium psychologicznym albo w przystosowanych do tego pomieszcze‑
niach śląskich uczelni wyższych, których władze wyraziły zgodę na prowadzenie 
badań na ich terenie. drugi etap obejmował wypełnianie metod kwestionariu‑
szowych i odbywał się zdalnie za pośrednictwem formularza online, dla zapew‑
nienia maksymalnej anonimowości badanych, istotnej przy pomiarze zmien‑
nych o  wrażliwym społecznie charakterze. W  przeprowadzaniu badań brało 
udział dziewięciu studentów trzeciego roku psychologii, którzy zostali przeszko‑
leni w stosowaniu metod wykorzystywanych w badaniu, przeprowadzili pomiar 
testowy pod nadzorem autorki i  towarzyszyli jej w  trakcie prowadzenia pierw‑
szego etapu badań.

informacje o  badaniu przekazywano studentom w  trakcie zajęć za zgodą 
prowadzącego, a  następnie przeprowadzano na terenie jednostki lub w  dogod‑
nym dla zgłaszających chęć udziału osób terminie w laboratorium psychologicz‑
nym. studenci przed rozpoczęciem badań informowani byli o ich anonimowości 
i dobrowolności udziału w projekcie oraz celach, jakim służyć będą otrzymane  
wyniki. W następnej kolejności wszystkim osobom badanym przypisywano in‑
dywidualny kod badanego, tworzony według wzoru: pierwsza litera imienia mat‑
ki, pierwsza litera imienia ojca, miesiąc i dzień urodzenia, np. WA0206. kod ten 
umożliwiał powiązanie wyników osiągniętych w badaniu procedurą iRAp z wy‑
pełnianymi w  późniejszym czasie kwestionariuszami. osoby badane wpisywa‑
ły także na dwóch osobnych listach dane w postaci numeru telefonu oraz adresu 
mailowego, umożliwiające wybranemu członkowi zespołu (opiekunowi badane‑
go na czas trwania projektu) przesłanie linka do kwestionariuszy oraz informa‑
cji o dalszej części badania. studenci informowani byli także o nieobligatoryjnej 
możliwości uzyskania zaświadczenia o udziale w badaniu oraz informacji o jego 
zbiorczych wynikach po zakończeniu projektu. W tym celu badani zaznaczali na 
liście zawierającej adresy mailowe badanych odpowiednie pole lub pola, aby móc 
otrzymać powyższe materiały.

pomiar procedurą komputerową przeprowadzany był z wykorzystaniem pro‑
gramu iRAp2014®, otrzymanego na użytek badań od twórcy metody. indywi‑
dualne badania zajmowały od 20 do 40 minut i przeprowadzane były przez trzy 
miesiące. po zakończeniu badania narzędziem iRAp badani informowani byli, 
że otrzymają tego samego dnia link do ankiety, która zawierała ogólne informa‑
cje o badaniu, skalę nieuczciwości akademickiej, kwestionariusz oszukiwania na 
egzaminie lub kolokwium oraz trzy pierwsze scenariusze zdarzeń. ze względu 
na fakt, że badanie procedurą iRAp jest czasochłonne, obarczone wysokim ry‑
zykiem utraty osób badanych oraz wymagające bezpośredniego kontaktu z oso‑
bą badaną, podjęto decyzję o prezentowaniu każdemu badanemu wszystkich sce‑
nariuszy podzielonych jednak na dziewięć transz, z których każda zawierała trzy 
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scenariusze dobrane tak, aby wspólnie obejmowały w każdej transzy wszystkie 
możliwe natężenia trzech badanych zmiennych. W efekcie badani oprócz pierw‑
szego linka do ankiety otrzymywali przez następne osiem tygodni kolejne lin‑
ki zawierające tym razem jedynie trzy kolejne scenariusze zdarzeń. Wypełnienie 
pierwszej ankiety zajmowało średnio od 15 do 20 minut, w przypadku kolejnych 
czas ten wynosił od pięciu do 10 minut. 

treść wiadomości wysyłanych do osób badanych była ujednolicona i  obej‑
mowała link do ankiety, informacje na temat terminu przesłania kolejnego linku 
oraz dane (mail lub telefon) opiekuna, z którym można się skontaktować w razie 
pytań lub problemów. W przypadku niezanotowania wypełnienia ankiety w cią‑
gu tygodnia osoby badane otrzymywały przypomnienie o kończącym się termi‑
nie wypełnienia ankiety. 

Wyniki

Analiza danych przeprowadzona została z  wykorzystaniem pakietów stA‑
tistiCA ver. 13.1 (analiza korelacji i porównania międzygrupowe), JAsp 0.8.5.1 
(analiza rzetelności), ibM spss statistics 24 (analiza regresji i  mediacji) oraz 
Rstudiover. 1.1.419 z dodatkiem dla analiz post hoc ‗pgirmess‘.

W opisie analiz stosowane będą nazwy: subiektywne normy – na określenie 
subiektywnych norm wobec oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, kontro‑
la behawioralna – na określenie kontroli behawioralnej nad oszukiwaniem na 
kolokwium lub egzaminie, postawa jawna – na określenie postawy jawnej wo‑
bec oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, postawa utajona – na określenie  
postawy utajonej wobec oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, powinność 
moralna – na określenie powinności moralnej wobec uczciwego zachowania na 
kolokwium lub egzaminie, intencja – na określenie intencji oszukiwania na ko‑
lokwium lub egzaminie, oszukiwanie na kolokwium lub egzaminie w przeszło‑
ści – na określenie deklarowanego oszukiwania na kolokwium lub egzaminie 
w  przeszłości oraz prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub egza‑
minie – na określenie deklarowanego prawdopodobieństwa oszukiwania na ko‑
lokwium lub egzaminie1.

Deklarowana nieuczciwość akademicka – opis zjawiska. Analiza odpowie‑
dzi uzyskanych dla Skali nieuczciwości akademickiej pokazuje, że najczęściej po‑
dejmowanymi przez studentów w trakcie dotychczasowego studiowania nieucz‑ 
ciwymi działaniami były: pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas eg‑
zaminu lub kolokwium (86% badanych), ściąganie od innego studenta podczas 

1 statystyki opisowe dla badanych zmiennych oraz raport Rstudio dla porównań post hoc do‑
stępne są pod adresem: https://osf.io/r5aht/.
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egzaminu lub kolokwium (84% badanych) oraz dowiadywanie się w  nieuczci‑
wy sposób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostało ono przepro‑
wadzone (76% badanych). Najrzadziej natomiast deklarowane były fabrykowanie  
lub fałszowanie bibliografii (8% badanych), oddanie cudzych materiałów (inne‑
go studenta, z książki lub z  internetu) jako własnych, bez informowania o  tym  
(9% badanych), a także kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę 
(14% badanych).

z kolei analiza odpowiedzi dotyczących prawdopodobieństwa oszukiwania 
na kolokwium lub egzaminie wskazuje, że żadna z osób badanych nie odmówiła‑
by pomocy innej osobie, która prosi o podpowiedź, bez względu na warunki sy‑
tuacyjne (najniższy wynik to 10%), natomiast wszyscy zrezygnowaliby z korzy‑
stania ze ściągi, ściągania od innych oraz korzystania z telefonu w celu zdobycia 
odpowiedzi (najniższe wyniki to 0%). 

Wyniki uzyskane w pomiarze postawy utajonej wobec oszukiwania na kolo‑
kwium lub egzaminie przedstawia rysunek 11.
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Rysunek 11. średnie dla wyników poszczególnych typów zadań procedury iRAp.

średnie wyniki dla każdego z typów zadań wskazują, że osoby badane odpo‑
wiadały szybciej zgodnie z  regułą pierwszą („W tej części zadania odpowiadaj, 
jak gdyby ściąganie było przydatne”) w przypadku dwóch pierwszych typów za‑
dań oraz szybciej zgodnie z regułą drugą („W tej części zadania odpowiadaj, jak 
gdyby ściąganie było nieprzydatne”) w  przypadku dwóch kolejnych typów za‑
dań. oznacza to, że studenci na poziomie utajonym zgadzali się, że ściąganie jest 
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przydatne (iRAp tt1) oraz nie zgadzali się, że jest nieprzydatne (iRAp tt2), a tak‑
że zgadzali się, że samodzielna praca jest przydatna (iRAp tt3) oraz nie zgadzali 
się, że jest nieprzydatna (iRAp tt4). 

W celu porównania wyników otrzymanych dla czterech typów zadań iRAp, 
przeprowadzono jednoczynnikową analizę wariancji z powtarzanym pomiarem 
w modelu jednozmiennowym, która ujawniła istotny efekt główny dla typu za‑
dania: F(3) = 50,11; p < 0,001; η2 = 0,44. porównanie parami wykazało, że w ba‑
danej grupie wyniki otrzymane we wszystkich zadaniach istotnie się od sie‑
bie różnią, z wyjątkiem (p = 0,34) tych dla iRAp tt1 (ściąganie jest przydatne) 
i iRAp tt2 (ściąganie jest nieprzydatne). Choć studenci przyznawali, że zarówno 
samodzielna praca, jak i ściąganie są przydatne, to w większym stopniu zgadzali 
się z pierwszym z tych przekonań. 

Zależności między zmiennymi – analiza korelacji i  analiza regresji. Aby 
zweryfikować trzy pierwsze grupy hipotez badawczych dotyczących związków 
deklarowanej częstości podejmowania nieuczciwych zachowań w  przeszłości 
i intencji z pozostałymi zmiennymi, przeprowadzono analizę korelacji za pomo‑
cą współczynnika rho spearmana (tabela 11), ze względu na zróżnicowane wyni‑
ki analizy normalności i skośności rozkładów. ocena siły korelacji podawana bę‑
dzie zgodnie z klasyfikacją Fielda (2016). 

Następnie zależności między zmiennymi, opisane w  modelu planowanego 
zachowania, zostały zweryfikowane z  zastosowaniem analizy regresji przepro‑
wadzanej metodą wprowadzania oraz metodą krokową. założenia analizy regre‑
sji (Field, 2016) w postaci homoscedastyczności, braku korelacji składników loso‑
wych (test durbina–Watsona), braku skorelowanych predyktorów (test ViF) oraz 
normalność rozkładu reszt zostały spełnione.

Weryfikacja pierwszej grupy hipotez. związki pomiędzy oszukiwaniem na 
kolokwium lub egzaminie w przeszłości a elementami modelu planowanego za‑
chowania i  prawdopodobieństwem oszukiwania na kolokwium lub egzaminie 
analizowane były z  uwzględnieniem podziału na cztery rodzaje zachowań nie‑
uczciwych. korzystanie ze ściągi w  przeszłości korelowało dodatnio z  prawdo‑
podobieństwem korzystania ze ściągi i intencją (korelacje silne), a także kontrolą  
behawioralną, postawą jawną (korelacje umiarkowane) i subiektywnymi norma‑
mi (korelacja słaba). ujemna umiarkowana korelacja łączyła natomiast to zacho‑
wanie z powinnością moralną. ściąganie od innych w przeszłości korelowało do‑
datnio z  prawdopodobieństwem ściągania od innych (korelacja silna), intencją, 
postawą jawną i  kontrolą behawioralną (korelacje umiarkowane) oraz ujemnie 
z powinnością moralną (korelacja umiarkowana). korzystanie z telefonu w celu 
zdobycia odpowiedzi w przeszłości korelowało dodatnio i umiarkowanie z praw‑
dopodobieństwem korzystania z  telefonu w  celu zdobycia odpowiedzi, inten‑
cją, postawą jawną, kontrolą behawioralną i  subiektywnymi normami. ujemna
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umiarkowana korelacja łączyła to nieuczciwe działanie z powinnością moralną. 
pomaganie innej osobie, która prosi o podpowiedź w przeszłości, korelowało do‑
datnio z kontrolą behawioralną (korelacja umiarkowana), intencją i postawą jaw‑
ną (korelacje słabe) oraz ujemnie z powinnością moralną (korelacja słaba).

podsumowując, oszukiwanie na kolokwium lub egzaminie w  przeszłości 
było istotnie i zgodnie z oczekiwanym kierunkiem związane z intencją, postawą 
jawną, kontrolą behawioralną i powinnością moralną oraz niezwiązane z posta‑
wą utajoną w przypadku wszystkich czerech rodzajów nieuczciwości. pomaganie 
w  przeszłości innej osobie, która prosi o  podpowiedź, nie korelowało z  subiek‑
tywnymi normami ani z prawdopodobieństwem popełniania tego oszustwa, na‑
tomiast korzystanie ze ściągi w przeszłości nie korelowało z subiektywnymi nor‑
mami. Wyniki te częściowo potwierdzają pierwszą grupę hipotez.

Weryfikacja drugiej grupy hipotez. intencja korelowała dodatnio z postawą 
jawną, kontrolą behawioralną, korzystaniem ze ściągi z przeszłości (korelacje sil‑
ne), subiektywnymi normami, ściąganiem od innych oraz korzystaniem z  tele‑
fonu w celu zdobycia odpowiedzi w przeszłości (korelacje umiarkowane), a tak‑
że przeszłym pomaganiem innej osobie, która prosi o  pomoc (korelacja słaba). 
ujemna, silna korelacja łączyła natomiast intencję z powinnością moralną. 

W celu sprawdzenia możliwości przewidywania intencji do oszukiwania na 
kolokwium lub egzaminie, z wykorzystaniem powyższych zmiennych, przepro‑
wadzono cztery analizy regresji (metoda wprowadzania) z subiektywnymi nor‑
mami, kontrolą behawioralną, postawą jawną, powinnością moralną oraz prze‑
szłymi zachowaniami nieuczciwymi w  charakterze predyktorów oraz intencją  
jako zmienną wynikową. testowane modele regresji okazały się istotne sta‑
tystycznie dla wszystkich czterech rodzajów przeszłego oszukiwania na kolo‑
kwium lub egzaminie. uzyskane współczynniki regresji dla modeli prezentu‑
je tabela 12.

Tabela 12
Współczynniki regresji dla przewidywania intencji w  podziale na cztery rodzaje oszukiwania  
na kolokwium lub egzaminie w przeszłości

Predyktory Korzystanie  
ze ściągi

Ściąganie  
od innych

Korzystanie  
z telefonu w celu  

zdobycia odpowiedzi

Pomaganie innej  
osobie, która  

prosi o pomoc

Subiektywne normy 0,16 0,23 0,002 −0,12

Kontrola behawioralna 0,37*** 0,39*** 0,39*** 0,37**

Powinność moralna −0,32** −0,35** −0,35** −0,38**

Postawa jawna −0,13 0,002 0,02 0,002

Oszukiwanie w przeszłości 0,22* 0,16* 0,12 0,16

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Predyktory Korzystanie  
ze ściągi

Ściąganie  
od innych

Korzystanie  
z telefonu w celu  

zdobycia odpowiedzi

Pomaganie innej  
osobie, która  

prosi o pomoc

Model F(5) = 23,73**
R2 = 0,59

F(5) = 22,57**
R2 = 0,58

F(5) = 21,79**
R2 = 0,57

F(5) = 22,29**
R2 = 0,57

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

We wszystkich analizowanych modelach istotnymi predyktorami intencji  
była kontrola behawioralna (im wyższa, tym silniejsza intencja nieuczciwości) 
i  powinność moralna (im słabsza, tym silniejsza intencja nieuczciwości), nato‑
miast w przypadku korzystania ze ściągi i  ściągania od innych, istotny predyk‑ 
tor intencji stanowiło także przeszłe zachowanie (im częstsze, tym silniejsza  
intencja nieuczciwości). procent wyjaśnianej przez modele wariancji zmiennej 
wynikowej wahał się od 57% do 59%. Wyniki te częściowo potwierdzają drugą 
grupę hipotez.

Weryfikacja trzeciej grupy hipotez. prawdopodobieństwo korzystania ze 
ściągi korelowało dodatnio z przeszłym korzystaniem ze ściągi i intencją (korela‑ 
cje silne) oraz kontrolą behawioralną (korelacja umiarkowana), a także ujemnie 
z powinnością moralną (korelacja umiarkowana). prawdopodobieństwo ściąga‑
nia od innych korelowało dodatnio z przeszłym ściąganiem od innych i intencją 
(korelacje silne) oraz kontrolą behawioralną (korelacja umiarkowana), a  także 
ujemnie z powinnością moralną (korelacja umiarkowana). W przypadku praw‑
dopodobieństwa korzystania z  telefonu w celu zdobycia odpowiedzi korelowało  
ono dodatnio z  intencją (korelacja silna), przeszłym korzystaniem z  telefonu  
w  celu zdobycia odpowiedzi, kontrolą behawioralną (korelacje umiarkowane) 
oraz ujemnie z powinnością moralną (korelacja umiarkowana). Natomiast praw‑
dopodobieństwo pomocy innej osobie, która prosi o  podpowiedź, korelowało 
słabo i dodatnio z kontrolą behawioralną. 

W celu sprawdzenia możliwości przewidywania prawdopodobieństwa oszu‑
kiwania na kolokwium lub egzaminie z wykorzystaniem powyższych zmiennych,  
przeprowadzono cztery analizy regresji (metoda krokowa) z  intencją, kontrolą 
behawioralną, powinnością moralną oraz przeszłymi zachowaniami nieuczci‑
wymi w  charakterze predyktorów oraz czterema rodzajami prawdopodobień‑
stwa oszukiwania na kolokwium lub egzaminie jako zmiennymi wynikowymi. 
testowane modele regresji okazały się istotne statystycznie dla wszystkich czte‑
rech rodzajów prawdopodobieństwa oszukiwania na kolokwium lub egzaminie. 
uzyskane współczynniki regresji dla modeli prezentuje tabela 13.

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Tabela 13
Współczynniki analizy regresji dla przewidywania czterech rodzajów prawdopodobieństwa oszuki-
wania na kolokwium lub egzaminie

Predyktory Korzystanie  
ze ściągi

Ściąganie  
od innych

Korzystanie  
z telefonu w celu 

zdobycia odpowiedzi

Pomaganie innej 
osobie, która  

prosi o pomoc

Intencja 0,36** 0,21 0,39** −0,01

Kontrola behawioralna 0,21 0,35** 0,13 0,36*

Powinność moralna −0,04 −0,11 −0,20 −0,05

Oszukiwanie w przeszłości 0,38** 0,42** 0,36** 0,18

Model F(2) = 32,92**
R2 = 0,43

F(4) = 31,03**
R2 = 0,42

F(4) = 29,30**
R2 = 0,41

F(4) = 12,62**
R2 = 0,13

* p < 0,01. ** p < 0,001.

prawdopodobieństwo korzystania ze ściągi i  korzystania z  telefonu w  celu 
zdobycia odpowiedzi było przewidywane przez przeszłe zachowanie (im częst‑
sze, tym większe prawdopodobieństwo) oraz intencję (im silniejsza, tym więk‑
sze prawdopodobieństwo), które wyjaśniały odpowiednio 43% i  41% wariancji 
zmiennej wynikowej w omawianych modelach. W przypadku prawdopodobień‑
stwa ściągania od innych istotnymi predyktorami okazały się kontrola behawio‑
ralna (im wyższa, tym większe prawdopodobieństwo) oraz przeszłe zachowa‑
nie (im częstsze, tym większe prawdopodobieństwo), wyjaśniające 42% wariancji 
zmiennej wynikowej. ostatni model zawierał jeden istotny statystycznie predyk‑
tor w postaci kontroli behawioralnej (im wyższa, tym większe prawdopodobień‑
stwo) wyjaśniającej 13% wariancji zmiennej wynikowej. Wyniki te częściowo po‑
twierdzają trzecią grupę hipotez.

Zależności między zmiennymi – analiza mediacji. W  celu weryfikacji 
czwartej grupy hipotez przeprowadzono serię analiz mediacji dla czterech wy‑
różnionych rodzajów oszukiwania na kolokwium lub egzaminie, w których pre‑
dyktorami były elementy modelu planowego zachowania, mediatorem intencja 
do podejmowania oszustw na kolokwium lub egzaminie, a  zmiennymi wyni‑
kowymi – prawdopodobieństwa różnych rodzajów oszukiwania na kolokwium 
lub egzaminie. do obliczeń wykorzystano makro pRoCess 2.16.3 dla progra‑
mu spss statistics (hayes, 2013), umożliwiające estymację poziomu istotności 
z użyciem metody bootstrap, która nie wymaga spełnienia założeń dotyczących 
rozkładu normalnego analizowanych zmiennych. Wszystkie dane zostały wy‑
standaryzowane, liczba prób bootstrap wynosiła 10 000, a modelem makra pRo‑
Cess wykorzystanym do analizy był model 4, którego graficzną reprezentację 
przedstawia rysunek 12.
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Rysunek 12. Weryfikowany model mediacji dla relacji między elementami modelu planowane‑
go zachowania (predyktory), intencją (mediator) i prawdopodobieństwem oszukiwania na kolo‑
kwium lub egzaminie (zmienna wynikowa).

Intencja

Prawdopodobieństwo 
oszukiwania na 

kolokwium lub egzaminie
Elementy modelu 

planowanego zachowania

A B

C

C’

Wartości współczynników regresji, testu sobela i  przedziały ufności efektu 
pośredniego dla testowanych modeli mediacji dotyczących korzystania ze ścią‑
gi prezentuje tabela 14. 

Tabela 14
Współczynniki regresji, test Sobela i przedziały ufności efektu pośredniego dla relacji między elemen- 
tami modelu planowanego zachowania (predyktory), intencją (mediator) i  korzystaniem ze ściągi 
(zmienna wynikowa)

Predyktory a B C C’
Test Sobela 95%Ci

z p LL UL

Kontrola behawioralna 0,70*** 0,38* 0,47*** 0,21 2,37 0,018 0,04 0,48

Powinność moralna −0,67*** 0,43** −0,43*** −0,14 −2,69 0,007 −0,48 −0,10

Postawa jawna 0,55*** 0,39** 0,46*** 0,24 2,61 0,009 0,07 0,41

Przeszłe zachowanie 0,51*** 0,33** 0,54*** 0,38** 2,37 0,017 0,03 0,33

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

otrzymane wyniki wskazują na całkowitą mediację w  przypadku trzech 
z powyższych modeli oraz na mediację częściową dla jednego, potwierdzonego 
dodatkowo testem sobela i estymacją efektu pośredniego. kontrola behawioral‑
na, postawa jawna oraz przeszłe zachowanie były istotnie i  dodatnio związane 
z intencją, natomiast powinność moralna – istotnie i ujemnie. intencja stanowiła 
dodatni predyktor korzystania ze ściągi we wszystkich analizowanych modelach. 
kontrola behawioralna oraz postawa jawna były dodatnio, a powinność moralna  
ujemnie związane z korzystaniem ze ściągi, natomiast po wprowadzeniu media‑
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tora relacje te przestały być istotne statystycznie. W  przypadku przeszłego za‑
chowania dodatni związek z korzystaniem ze ściągi po wprowadzeniu mediato‑
ra pozostał istotny statystycznie, jednak współczynnik β dla tej relacji zmniej‑
szył się o 0,16.

Wartości współczynników regresji, testu sobela i  przedziały ufności efektu 
pośredniego dla testowanych modeli mediacji dotyczących ściągania od innych 
prezentuje tabela 15.

Tabela 15
Współczynniki regresji, test Sobela i przedziały ufności efektu pośredniego dla relacji między elemen- 
tami modelu planowanego zachowania (predyktory), intencją (mediator) i  ściąganiem od innych 
(zmienna wynikowa)

Predyktory a B C C’
Test Sobela 95%Ci

z p LL UL

Subiektywne normy 0,41*** 0,48*** 0,24* 0,05 2,58 0,009 0,08 0,38

Kontrola behawioralna 0,70*** 0,35* 0,46*** 0,21 2,14 0,033 0,02 0,46

Powinność moralna −0,67*** 0,34* –0,46*** −0,23 −2,18 0,029 −0,44 −0,04

Postawa jawna 0,55*** 0,31* 0,51*** 0,33* 2,19 0,028 0,03 0,34

Przeszłe zachowanie 0,42*** 0,30** 0,59*** 0,46*** 2,17 0,029 0,03 0,29

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

otrzymane wyniki wskazują na całkowitą mediację w  przypadku trzech 
z powyższych modeli oraz na mediację częściową w przypadku dwóch, potwier‑
dzonych dodatkowo testem sobela i  estymacją efektu pośredniego. subiektyw‑
ne normy, kontrola behawioralna, postawa jawna oraz przeszłe zachowanie były 
istotnie i dodatnio związane z intencją, natomiast powinność moralna – istotnie 
i ujemnie. intencja stanowiła dodatni predyktor ściągania od innych we wszyst‑
kich analizowanych modelach. subiektywne normy oraz kontrola behawioralna  
były dodatnio, a  powinność moralna ujemnie związana ze ściąganiem od in‑
nych, natomiast po wprowadzeniu mediatora relacje te przestały być istotne sta‑
tystycznie. W  przypadku postawy jawnej oraz przeszłego zachowania dodatni 
związek ze ściąganiem od innych po wprowadzeniu mediatora pozostał istotny 
statystycznie, jednak współczynnik β dla postawy jawnej zmniejszył się o  0,18, 
a dla przeszłego zachowania – o 0,13.

Wartości współczynników regresji, testu sobela i  przedziały ufności efektu 
pośredniego dla testowanych modeli mediacji dotyczących korzystania z telefo‑
nu w celu zdobycia odpowiedzi prezentuje tabela 16.
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Tabela 16
Współczynniki regresji, test Sobela i  przedziały ufności efektu pośredniego dla relacji między ele-
mentami modelu planowanego zachowania (predyktory), intencją (mediator) i korzystaniem z tele-
fonu w celu zdobycia odpowiedzi (zmienna wynikowa)

Predyktory a B C C’
Test Sobela 95%Ci

z p LL UL

Subiektywne normy 0,41*** 0,49*** 0,28* 0,08 2,63 0,009 0,09 0,38

Kontrola behawioralna 0,70*** 0,36* 0,48*** 0,22 2,29 0,022 0,04 0,47

Powinność moralna −0,67*** 0,33* −0,50*** −0,28 −2,20 0,028 −0,40 −0,04

Postawa jawna 0,55*** 0,43** 0,40*** 0,16 2,77 0,006 0,10 0,42

Przeszłe zachowanie 0,31* 0,44*** 0,39** 0,25* 2,13 0,033 0,03 0,28

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

otrzymane wyniki wskazują na całkowitą mediację w  przypadku czterech 
z powyższych modeli oraz na mediację częściową dla jednego, potwierdzone do‑
datkowo testem sobela i estymacją efektu pośredniego. subiektywne normy, kon‑
trola behawioralna, postawa jawna oraz przeszłe zachowanie były istotnie i do‑
datnio związane z  intencją, natomiast powinność moralna – istotnie i ujemnie. 
intencja stanowiła dodatni predyktor korzystania z telefonu w celu zdobycia od‑
powiedzi we wszystkich analizowanych modelach. subiektywne normy, kontrola 
behawioralna oraz postawa jawna były dodatnio, a powinność moralna ujemnie 
związana z  korzystaniem z  telefonu w  celu zdobycia odpowiedzi, natomiast po 
wprowadzeniu mediatora relacje te przestały być istotne statystycznie. W przy‑
padku przeszłego zachowania dodatni związek z korzystaniem z telefonu w celu 
zdobycia odpowiedzi po wprowadzeniu mediatora pozostał istotny statystycznie, 
jednak współczynnik β dla tej relacji zmniejszył się o 0,14.

Wartości współczynników regresji, testu sobela i  przedziały ufności efektu 
pośredniego dla testowanych modeli mediacji dotyczące pomagania innej osobie, 
która prosi o podpowiedź prezentuje tabela 17. 

Tabela 17
Współczynniki regresji, test Sobela i  przedziały ufności efektu pośredniego dla relacji między ele-
mentami modelu planowanego zachowania (predyktory), intencją (mediator) i pomaganiem innej 
osobie, która prosi o podpowiedź (zmienna wynikowa)

Predyktory a B C C’
Test Sobela 95%Ci

z p LL UL

Subiektywne normy 0,41*** 0,24 0,11 0,01 1,52 0,128 −0,01 0,28

Kontrola behawioralna 0,70*** 0,06 0,31* 0,27 0,32 0,751 −0,19 0,30

Powinność moralna −0,67*** 0,20 −0,20 −0,07 −1,15 0,249 −0,34 0,07

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Predyktory a B C C’
Test Sobela 95%Ci

z p LL UL

Postawa jawna 0,55*** 0,21 0,17 0,05 1,37 0,172 −0,03 0,33

Przeszłe zachowanie 0,39** 0,13 0,35** 0,30* 0,90 0,368 −0,04 0,20

* p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.

Jak widać, żaden z modeli mediacji nie okazał się istotny statystycznie.

Analiza różnic w  prawdopodobieństwie oszukiwania na kolokwium lub 
egzaminie w zależności od rodzaju oszustwa. W celu odpowiedzi na trzecie py‑
tanie badawcze przeprowadzono nieparametryczną ANoVę Friedmana dla wie‑
lu prób zależnych. porównywane wskaźniki (wyniki sumaryczne ocen dla każ‑
dego zachowania z trzech scenariuszy) dotyczyły prawdopodobieństwa podjęcia 
każdego z czterech rodzajów oszustwa (korzystanie ze ściągi – „A”, ściąganie od 
innych – „b”, korzystanie z  telefonu w celu zdobycia odpowiedzi – „C”, poma‑
ganie innej osobie, która prosi o podpowiedź – „d”). Wyniki przeprowadzonej 
analizy okazały się istotne statystycznie: χ2(3) = 87,943; p < 0,001, a ich graficzną 
reprezentację przedstawia rysunek 13.
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Rysunek 13. prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub egzaminie dla czterech rodza‑
jów oszustw.

porównanie parami wykazało, że prawdopodobieństwo pomagania innej  
osobie, która prosi o podpowiedź (d; R = 3,68), jest istotnie wyższe (z = −7,57; 
p < 0,001) od prawdopodobieństwa korzystania ze ściągi (A; R = 1,95), istot‑

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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nie wyższe (z = −5,24; p < 0,001) od prawdopodobieństwa ściągania od innych 
(b; R = 2,48) oraz istotnie wyższe (z = −7,87; p < 0,001) od prawdopodobieństwa 
korzystania z telefonu w celu zdobycia odpowiedzi (C; R = 1,88). ponadto praw‑
dopodobieństwo ściągania od innych jest wyższe od prawdopodobieństwa ko‑
rzystania z  telefonu w celu zdobycia odpowiedzi na granicy poziomu istotności 
(z = 2,64; p = 0,05).

Analiza różnic w  prawdopodobieństwie oszukiwania na kolokwium lub 
egzaminie w  zależności od czynników sytuacyjnych. W  celu odpowiedzi na 
czwarte pytanie badawcze przeprowadzono nieparametryczną ANoVę Fried‑
mana dla wielu prób zależnych. porównywane wskaźniki (wyniki sumaryczne 
ocen dla trzech scenariuszy) dotyczyły prawdopodobieństwa oszukiwania na ko‑
lokwium lub egzaminie przy różnych poziomach ryzyka (niskie – R1, średnie 
– R2, wysokie – R3), nieuczciwego zachowania innych (brak – i1, sporadyczne 
– i2, liczne – i3) oraz trudności zadania (niska – t1, średnia – t2, wysoka – t3). 
Wyniki porównań okazały się istotne statystycznie: χ2(2) = 75,59; p < 0,001 – ich 
graficzną reprezentację przedstawia rysunek 14.

Rysunek 14. prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub egzaminie dla trzech sytuacji 
wyróżnionych na podstawie poziomu ryzyka, zachowania innych i trudności zadania.

R3I1T3 – wysokie ryzyko, brak zachowań nieuczciwych innych, wysoka trudność zadania; 
R2I2T1 – średnie ryzyko, sporadyczne nieuczciwe zachowania innych, niska trudność zadania; 

R1I3T2 - niskie ryzyko, liczne zachowania nieuczciwe innych, średnia trudność zadania.
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porównanie parami wykazało, że prawdopodobieństwo oszukiwania w sytu‑
acji niskiego ryzyka, licznych nieuczciwych zachowań innych oraz podejmowa‑
nia się zadania o  średniej trudności (R1–i3–t2; R = 2,82) jest istotnie wyższe 
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(z = –7,91; p < 0,001) od prawdopodobieństwa oszukiwania w sytuacji średniego 
ryzyka, sporadycznych nieuczciwych zachowań innych oraz podejmowania się za‑ 
dania o niskiej trudności (R2–i2–t1; R = 1,42) oraz istotnie wyższe (z = –6,01; 
p < 0,001) od prawdopodobieństwa oszukiwania w  sytuacji wysokiego ryzyka, 
braku nieuczciwych zachowań innych oraz podejmowania się zadania o  wyso‑
kiej trudności (R3–i1–t3; R = 1,76).

Analiza różnic w  prawdopodobieństwie oszukiwania na kolokwium lub  
egzaminie w  zależności od czynników sytuacyjnych i  rodzaju oszustwa. 
W  celu sprawdzenia, czy prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub 
egzaminie w poszczególnych warunkach sytuacyjnych różni się w zależności od 
rodzaju oszustwa, przeprowadzono nieparametryczną ANoVę Friedmana dla 
wielu prób zależnych. porównywane wskaźniki (wyniki ocen dla trzech scena‑
riuszy) dotyczyły prawdopodobieństwa oszukiwania na kolokwium lub egza‑
minie przy różnych poziomach ryzyka (niskie – R1, średnie – R2, wysokie R3), 
nieuczciwego zachowania innych (brak – i1, sporadyczne – i2, liczne – i3) oraz 
trudności zadania (niska – t1, średnia – t2, wysoka – t3) dla czterech rodza‑
jów oszustw (korzystanie ze ściągi – „a”, ściąganie od innych – „b”, korzystanie 
z telefonu w celu zdobycia odpowiedzi – „c”, pomaganie innej osobie, która pro‑
si o podpowiedź – „d”). Wyniki porównań dla dwunastu ocen (trzy scenariusze 
zdarzeń × cztery nieuczciwe zachowania) okazały się istotne statystycznie: χ2(11) 
= 344,04; p < 0,001 – ich graficzną reprezentację przedstawia rysunek 15.
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Rysunek 15. prawdopodobieństwo podjęcia czterech rodzajów oszustw dla trzech poziomów 
trzech czynników sytuacyjnych.
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Najniższe prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub egzaminie 
osiągnięte zostało dla korzystania ze ściągi (R2–i2–t1–a; R = 3,48), ściągania od 
innych (R2–i2–t1–b; R = 4,05) oraz korzystania z telefonu w celu zdobycia odpo‑
wiedzi (R2–i2–t1–c; R = 3,27) w sytuacji średniego ryzyka, sporadycznego nie‑
uczciwego zachowania innych i niskiej trudności zadania. Natomiast najwyższe 
prawdopodobieństwo oszukiwania na kolokwium lub egzaminie według ocen 
studentów dotyczyło pomagania innej osobie, która prosi o podpowiedź (R2–i2–
t1–d; R = 8,74) w sytuacji średniego ryzyka, sporadycznego nieuczciwego zacho‑
wania innych i niskiej trudności zadania oraz ściągania od innych (R1–i3–t2–b; 
R = 8,78) i pomagania innej osobie, która prosi o podpowiedź (R1–i3–t2–d; R = 
10,32) w sytuacji niskiego ryzyka, licznych zachowań nieuczciwych innych oraz 
średniej trudności zadania.

Analiza post hoc (Rstudiover. 1.1.419 z dodatkiem dla analiz post hoc ‗pgir‑
mess‘) wykazała 39 różnic (α = 0,05) pomiędzy ocenami poszczególnych scena‑
riuszy zdarzeń. przeprowadzone porównania dla rodzaju oszustwa wykazały, że:
•	 w sytuacji wysokiego ryzyka, braku nieuczciwych zachowań innych i wysokiej 

trudności zadania prawdopodobieństwo pomagania innej osobie, która prosi  
o  podpowiedź (R3–i1–t3–d), jest istotnie wyższe od prawdopodobieństwa  
korzystania ze ściągi (R3–i1–t3–a; różnica = 158) oraz prawdopodobień‑ 
stwa korzystania z  telefonu w celu zdobycia odpowiedzi (R3–i1–t3–c; różni‑
ca = 197),

•	 w sytuacji średniego ryzyka, sporadycznych nieuczciwych zachowań innych 
oraz niskiej trudności zadania prawdopodobieństwo pomagania innej osobie, 
która prosi o  podpowiedź (R2–i2–t1–d), jest istotnie wyższe od prawdopo‑ 
dobieństwa korzystania ze ściągi (R2–i2–t1–a; różnica = 336,5), prawdopodo‑
bieństwa ściągania od innych (R2–i2–t1–b; różnica = 300,5) oraz prawdopo‑
dobieństwa korzystania z  telefonu w celu zdobycia odpowiedzi (R2–i2–t1–c; 
różnica = 350,5), 

•	 w sytuacji niskiego ryzyka, licznych nieuczciwych zachowań innych oraz śred‑
niej trudności zadania prawdopodobieństwo pomagania innej osobie, która 
prosi o  podpowiedź (R1–i3–t2–d), jest istotnie wyższe od prawdopodobień‑
stwa korzystania ze ściągi (R1–i3–t2–a; różnica = 155) oraz prawdopodo‑ 
bieństwa korzystania z telefonu w celu zdobycia odpowiedzi (R1–i3–t2–c; róż‑
nica = 163). 

podsumowanie powyższych różnic przedstawia tabela 18.
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Tabela 18
Różnice między prawdopodobieństwem popełnienia czterech rodzajów oszustw dla trzech badanych 
sytuacji – tabela poglądowa

Sytuacja
Różnice w prawdopodobieństwie  

popełnienia czterech  
rodzajów oszustw

Wysokie ryzyko, brak nieuczciwych zachowań innych, 
wysoka trudność zadania

d > a
d > C

Średnie ryzyko, sporadyczne nieuczciwe zachowania 
innych, niska trudność zadania

d > a
d > B
d > C

niskie ryzyko, liczne nieuczciwe zachowania innych, 
średnia trudność zadania

d > a
d > C

Adnotacja. A – korzystanie ze ściągi; b – ściąganie od innych; C – korzystanie z telefonu w celu zdobycia od‑
powiedzi; d – pomaganie innej osobie, która prosi o podpowiedź.

Natomiast porównania przeprowadzone dla poszczególnych sytuacji wyka‑
zały, że:
•	 prawdopodobieństwo korzystania ze ściągi w  sytuacji niskiego ryzyka, licz‑

nych nieuczciwych zachowań innych oraz średniej trudności zadania (R1–i3–
t2–a) jest istotnie wyższe od prawdopodobieństwa korzystania ze ściągi w po‑
zostałych dwóch sytuacjach (R3–i1–t3–a; różnica = 174,5; R2–i2–t1–a; róż‑
nica = 282,5), 

•	 prawdopodobieństwo ściągania od innych w sytuacji niskiego ryzyka, licznych 
nieuczciwych zachowań innych oraz średniej trudności zadania (R1–i3–t2–b) 
jest istotnie wyższe od prawdopodobieństwa ściągania od innych w  pozosta‑
łych dwóch sytuacjach (R3–i1–t3–b; różnica = 145; R2–i2–t1–b; różnica = 158)  
oraz istotnie wyższe dla sytuacji wysokiego ryzyka, braku nieuczciwych za‑
chowań innych i  wysokiej trudności zadania (R3–i1–t3–b) w  porównaniu 
z  sytuacją średniego ryzyka, sporadycznych nieuczciwych zachowań innych 
oraz niskiej trudności zadania (R2–i2–t1–b; różnica = 303),

•	 prawdopodobieństwo korzystania z telefonu w celu zdobycia odpowiedzi w sy‑
tuacji niskiego ryzyka, licznych nieuczciwych zachowań innych oraz średniej 
trudności zadania (R1–i3–t2–c) jest istotnie wyższe od prawdopodobieństwa 
korzystania z telefonu w celu zdobycia odpowiedzi w pozostałych dwóch sytu‑
acjach (R3–i1–t3–c; różnica = 205,5; R2–i2–t1–c; różnica = 288,5),

•	 prawdopodobieństwo pomagania innej osobie, która prosi o podpowiedź w sy‑
tuacji niskiego ryzyka, licznych nieuczciwych zachowań innych oraz średniej 
trudności zadania (R1–i3–t2–d) jest istotnie wyższe od prawdopodobieństwa 
pomagania innej osobie, która prosi o podpowiedź w sytuacji wysokiego ryzy‑
ka, braku nieuczciwych zachowań innych i wysokiej trudności zadania (R3–
i1–t3–d; różnica = 171,5).

podsumowanie powyższych różnic przedstawia tabela 19.
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Tabela 19
Różnice między trzema badanymi sytuacjami dla prawdopodobieństwa popełnienia czterech rodza-
jów oszustw – tabela poglądowa

Rodzaj oszustwa Różnice między badanymi sytuacjami  
w prawdopodobieństwie popełnienia oszustwa

Korzystanie ze ściągi R1–I3–T2 > R3–I1–T3
R1–I3–T2 > R2–I2–T1

Ściąganie od innych
R1–I3–T2 > R3–I1–T3
R1–I3–T2 > R2–I2–T1
R3–I1–T3 > R2–I2–T1

Korzystanie z telefonu w celu zdobycia odpowiedzi R1–I3–T2 > R3–I1–T3
R1–I3–T2 > R2–I2–T1

Pomaganie innej osobie, która prosi o podpowiedź R1–I3–T2 > R3–I1–T3

Adnotacja. R3–i1–t3 – wysokie ryzyko, brak zachowań nieuczciwych innych, wysoka trudność zadania; 
R2–i2–t1 – średnie ryzyko, sporadyczne nieuczciwe zachowania innych, niska trudność zadania; R1–i3–t2 –  
niskie ryzyko, liczne zachowania nieuczciwe innych, średnia trudność zadania.

Podsumowanie

Celem badania była weryfikacja mocy predykcyjnej zmodyfikowanego mo‑
delu planowanego zachowania rozszerzonego o  przeszłe nieuczciwe zachowa‑
nia oraz pomiar postawy utajonej. przewidywane z  jego użyciem prawdopodo‑
bieństwo podejmowania nieuczciwych zachowań akademickich na kolokwium 
lub egzaminie dotyczyło czterech typów oszustw podejmowanych w sytuacjach 
różniących się natężeniem trzech czynników. przeprowadzone analizy częściowo 
potwierdziły postawione hipotezy oraz umożliwiły poznanie zależności między 
czynnikami sytuacyjnymi i  rodzajem oszustwa a  prawdopodobieństwem jego 
podjęcia.

Przewidywanie nieuczciwości akademickiej z wykorzystaniem zmodyfiko‑
wanego modelu planowanego zachowania. podejmowanie wszystkich rodzajów 
oszustw w przeszłości wiązało się z silniejszą intencją studentów do ich obecnego 
podejmowania, postrzeganiem przez nich wysokiej kontroli behawioralnej nad 
nieuczciwym działaniem, posiadaniem pozytywnej postawy względem oszuki‑
wania oraz nieodczuwaniem silnej powinności do podejmowania działań uczci‑
wych. oznacza to, iż doświadczenia w popełnianiu oszustw akademickich mogą 
sprzyjać formowaniu się intencji behawioralnej względem oszukiwania, wyso‑
kiego poczucia własnej skuteczności w angażowaniu się w oszustwa i przychyl‑
nych ustosunkowań wobec nich, a  jednocześnie osłabiać formowanie powin‑ 
ności wobec działań moralnie akceptowanych w  danej społeczności. Fakt ten  
pozostaje spójny z wynikami badań wskazującymi, że nagradzające doświadcze‑
nia związane z nieuczciwością przenoszone są na kolejne szczeble edukacji, pra‑
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cy czy obszarów funkcjonowania społecznego (bernardi i  in., 2004; Johnstone, 
2016; Mcternan i  in., 2014). brak związku postawy utajonej z częstością podej‑
mowanych wcześniej przez studentów nieuczciwych działań może świadczyć na‑
tomiast o odrębności systemów tworzenia się obu typów postaw, z których jawna  
powstaje na drodze porównywania docierających do jednostki bodźców z  do‑
stępnymi sądami wartościującymi, a utajona – na drodze prostej asocjacji mię‑
dzy konstruktami psychicznymi (zob. gawronski, bodenhausen, 2014). Możli‑
we wydaje się, że przeszłe doświadczenia w  większym stopniu kształtują sądy 
poznawcze, będące podstawą tworzenia się postawy jawnej, natomiast w mniej‑
szym stopniu, szczególnie jeżeli nie obejmują silnego komponentu afektywnego, 
wpływają na formowanie się postawy utajonej. 

Wysoka deklarowana przez studentów częstość popełniania oszustw w prze‑
szłości była także silnie związana ze wskazywanym przez nich wysokim prawdo‑
podobieństwem oszukiwania we wszystkich hipotetycznych przypadkach poza 
pomocą innej osobie w  oszukiwaniu. brak związku między przeszłym i  praw‑
dopodobnym zachowaniem studentów w przypadku pomagania w oszukiwaniu 
innym może być związany z  reaktywnym charakterem tego zachowania, nie‑
wpisującym się na stałe w  repertuar podejmowanych przez studentów działań,  
lecz wymagającym podejmowania decyzji impulsywnie, w  konkretnej sytuacji. 
W  związku z  tym pomoc innym, nawet jeżeli podejmowana była w  przeszło‑
ści, niekoniecznie musi wiązać się z wysokim prawdopodobieństwem jej podej‑
mowania w przyszłości, szczególnie że przedstawione w  scenariuszach zdarzeń 
sytuacje nie definiowały jasno ani stopnia zażyłości między badanym a  osobą 
proszącą o  pomoc, ani możliwego wpływu reguły wzajemności (zob. berko‑ 
witz, 1972). 

Co ciekawe, przychylne subiektywne normy, czyli przekonanie studentów 
o  akceptacji nieuczciwości wśród ważnych dla nich osób, były związane z  czę‑
stością podejmowania przez badanych oszustw w  przeszłości jedynie w  przy‑
padku korzystania ze ściągi oraz telefonu w celu zdobycia odpowiedzi. Fakt, że  
zależność ta nie dotyczy przeszłego ściągania od innych oraz pomagania innej 
osobie, która prosi o  podpowiedź, może być spowodowany nieco innym cha‑
rakterem tych działań. ponieważ związane są one z  udzielaniem lub prosze‑
niem o pomoc inne osoby, mogą na poziomie norm społecznych nie być łączone  
z  oszustwem, wymagającym potępienia, ale raczej z  zachowaniem prospołecz‑
nym, nastawionym na wsparcie osób należących do tej samej grupy, a co za tym 
idzie, akceptowanym lub potępianym w mniejszym stopniu. Możliwe też, że zna‑
czenie w  tym przypadku ma opisywane przez Colneruda i  Rosandera (2009) 
przekonanie studentów, że oszustwa wymagające opanowania pewnej części wy‑
maganej wiedzy są bardziej akceptowalne niż te, w  ramach których nie uczy 
się żadnych nowych rzeczy. W  związku z  tym korzystanie ze ściągi czy telefo‑
nu podczas kolokwium czy egzaminu może w  większym stopniu naruszać po‑
wyższą normę, natomiast pomaganie innym lub ściąganie od nich w mniejszym, 
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ponieważ najczęściej nie umożliwia uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania 
egzaminu czy kolokwium, ale przykładowo na te, których student nie spodzie‑
wał się, lub na te, które sprawiają mu największą trudność. 

studentów przejawiających silną intencję do podejmowania nieuczciwych 
działań akademickich charakteryzuje także bardziej akceptująca postawa jaw‑
na wobec oszustw, większa kontrola behawioralna nad nieuczciwym działaniem, 
postrzeganie subiektywnych norm jako sprzyjających nieuczciwości oraz słab‑
sza powinność moralna wobec zachowań uczciwych. brak powiązania niejaw‑
nych ustosunkowań studentów wobec oszustw i  świadomie wyrażanej inten‑
cji ich podejmowania może wynikać z  odrębnych systemów aktywowania po‑
stawy utajonej i  jawnej. W  przypadku tej pierwszej, system odpowiedzialny za 
jej działanie oparty jest na automatycznej aktywacji niejawnych wzorców zacho‑
wania, w przypadku drugiej – na refleksyjnej aktywacji sądów wartościujących 
(por. Maison, 2004; Maliszewski, 2011). prawdopodobne więc wydaje się, że uta‑
jona postawa może nie wchodzić w relację z intencją behawioralną, ukształtowa‑ 
ną przez przekonania na temat rezultatów zachowania, oczekiwań normatyw‑
nych osób znaczących oraz czynników wpływających na podjęcie konkretnego 
działania (Ajzen, 2012). silną intencję do podejmowania przez studentów wszyst‑
kich czterech rodzajów oszustw przewiduje przejawiana przez nich wysoka kon‑
trola behawioralna nad oszukiwaniem oraz niska powinność moralna wobec 
uczciwego zachowania, a  w  przypadku korzystania ze ściągi i  ściągania od in‑
nych także podejmowanie tych działań w przeszłości. uzyskany procent wyjaś‑ 
nianej wariancji intencji podejmowania nieuczciwych działań był porównywalny 
z  tym osiągniętym w dotychczasowych badaniach (por. Alleyne, phillips, 2011; 
harding i in., 2007). 

Fakt, iż jawne ustosunkowanie studentów wobec nieuczciwości akademickiej  
oraz postrzegane przez nich subiektywne normy względem oszukiwania nie 
umożliwiły przewidywania intencji do podejmowania oszustw, może być zwią‑
zany z  relatywnie małą liczebnością próby, wpływającą na wartość współczyn‑
ników regresji. ponieważ współczynniki regresji dla postawy jawnej i  subiek‑
tywnych norm osiągają zwykle w badaniach wykorzystujących omawiany model  
do predykcji nieuczciwych działań niskie wartości (por. beck, Ajzen, 1991; hard‑ 
ing i  in., 2007; landowska, 2012), możliwe wydaje się, że badana grupa była 
zbyt mała, aby współczynniki regresji mogły osiągnąć istotny statystycznie po‑
ziom (zob. Field, 2016). Możliwe wydaje się też, że powinność moralna, związana 
z osobistymi zasadami, poczuciem winy oraz normami moralnymi stanowi lep‑
szy predyktor intencji do oszukiwania na kolokwium i egzaminie, w porównaniu 
z subiektywnymi normami odnoszącymi się do oceny oszustw przez osoby zna‑
czące oraz postawy jawnej odnoszącej się do oceny samego nieuczciwego zacho‑
wania. beck i Ajzen (1991) sugerowali, że powinność moralna zwiększa istotnie 
poziom predykcji w  momencie badania zachowań nieetycznych, możliwe więc, 
że w  przypadku analizowanych, konkretnych zachowań nieuczciwych stanowi 
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silniejszy od pozostałych zmiennych, związanych z  ewaluacją oszustw, predyk‑
tor intencji ich podjęcia. 

przewidywanie intencji podejmowania nieuczciwych działań na podstawie  
deklarowanych nieuczciwych zachowań w  przeszłości okazało się możliwe 
w przypadku korzystania ze ściągi i ściągania od innych, co, jak wskazano wcześ‑ 
niej, sugeruje, że wcześniejsze doświadczenia w  popełnianiu oszustw sprzyjają 
formowaniu się przychylnej wobec nich intencji behawioralnej. spójna z opisa‑
nymi wyżej charakterystykami wydaje się też niemożność przewidywania in‑
tencji pomagania innej osobie w oszukiwaniu za pomocą deklarowanej częstości 
pomagania innym w przeszłości, z uwagi na mało intencjonalny charakter tego 
działania. Natomiast w przypadku korzystania z telefonu w celu zdobycia odpo‑
wiedzi prawdopodobne wydaje się, że przeszłe zachowania tego rodzaju mogą 
nie sprzyjać przychylnej intencji ich podejmowania wśród studentów ze wzglę‑
du na fakt, że tylko 25% osób badanych zadeklarowało wykorzystywanie tele‑ 
fonu do oszukiwania w  przeszłości, z  których z  kolei jedynie 25% określiło, że  
takie działania podejmowało kilkanaście lub wiele razy. 

przewidywanie prawdopodobieństwa oszukiwania na kolokwium lub egza‑
minie jest możliwe w  przypadku wszystkich czterech rodzajów oszustw z  wy‑
korzystaniem kontroli behawioralnej, co wskazuje, iż przekonanie studentów 
o  umiejętności skutecznego oszukiwania związane jest z  wysokim prawdopo‑
dobieństwem podejmowania przez nich oszustw. Większe prawdopodobieństwo 
korzystania ze ściąg, ściągania od innych i  korzystania z  telefonu w  celu uzy‑
skania odpowiedzi zgłaszali badani o niskiej powinności wobec działania uczci‑
wego, co potwierdza trafność zmodyfikowanej teorii planowanego zachowania 
i  istotny związek między przekonaniami moralnymi a  podejmowaniem dzia‑
łań o  charakterze nieetycznym. brak związku powinności moralnej studentów 
i deklarowanego przez nich prawdopodobieństwa pomagania innej osobie, któ‑
ra prosi o  pomoc, może wynikać z  braku negatywnych pod kątem moralnym 
ocen działania mającego na celu pomaganie drugiej osobie – jak pokazuje ana‑
liza światopoglądów zachodniego kręgu kulturowego, działanie na rzecz dobra  
innych stanowi ważny aspekt przejawiania się w tym kręgu moralności (zob. Ży‑
licz, 2010). deklarowane przez studentów wysokie prawdopodobieństwo korzy‑
stania ze ściągi oraz telefonu przewidywane było na podstawie częstych prze‑
szłych doświadczeń studentów związanych z podejmowaniem tego typu działań  
oraz silnej intencji angażowania się w  oszukiwanie. W  przypadku wysokiego  
prawdopodobieństwa ściągania od innych ponownie istotnym czynnikiem w pre‑ 
dykcji były podobne zachowania podejmowane przez studentów w  przeszłości, 
ale także ich przekonanie o umiejętności i skuteczności przeprowadzenia takich 
działań. Co ciekawe, jedynie to przekonanie umożliwiało przewidywanie poma‑
gania innym osobom proszącym o pomoc w trakcie kolokwium lub egzaminu. 
Może to oznaczać, że w  przypadku deklarowanego prawdopodobieństwa oszu‑
kiwania za pomocą ściągi lub telefonu zachowania te są bardziej intencjonalne 
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i zależą od wcześniejszych doświadczeń studentów w ich podejmowaniu. Nato‑
miast w przypadku ściągania od innych oraz pomagania im w oszukiwaniu za‑
chowania te w większym stopniu związane są z przekonaniem studenta na temat 
umiejętności oszukiwania w  określony sposób, co pozostaje spójne ze sponta‑
nicznym, a mniej planowanym charakterem tych działań. 

brak powiązań między deklarowanym przez studentów prawdopodobień‑
stwem oszukiwania a utajonymi ustosunkowaniami wobec niego wskazuje – jak 
się wydaje – iż estymacja niejawnych ustosunkowań wobec oszustw nie stano‑
wi istotnego uzupełnienia zmodyfikowanego modelu planowanego zachowania, 
czego przyczyną może być fakt, że postawy utajone, wpływające na zachowa‑
nie w  sposób automatyczny, omijający świadomą uwagę jednostki, nie wpisują 
się w model oparty na przewidywaniu zachowania z wykorzystaniem racjonal‑
nych przekonań. być może jawne i utajone ustosunkowania należą do całkowicie 
niezależnych systemów (zob. greenwald, banaji, 1995) lub związane są z pobu‑
dzaniem odrębnych systemów, których wzajemne zależności nie są na obecnym 
etapie rozwoju nauki empirycznie weryfikowalne (por. gawronski, bodenhau‑
sen, 2014), co uniemożliwia porównywanie ich mocy predykcyjnej. otrzymane 
wyniki poniekąd sugerują taką możliwość, nie tylko ze względu na brak związ‑
ku pomiędzy wskaźnikiem postawy utajonej a pozostałymi zmiennymi, ale tak‑
że ze względu na obserwowane powiązanie postawy jawnej wobec nieuczciwości 
z postrzeganą powinnością moralną (ocenianiem oszustw pod kątem etycznym) 
oraz ocenianie przez studentów na poziomie utajonym oszustw jako przydat‑
nych sposobów radzenia sobie, które ułatwiają, pomagają oraz zwiększają szan‑
sę na zaliczenie.

Rola intencji jako mediatora relacji między pozostałymi elementami modelu 
planowanego zachowania a prawdopodobieństwem podejmowania nieuczciwych 
działań została potwierdzona dla wszystkich rodzajów oszustw, poza pomaga‑
niem innym w nieuczciwości, co pozostaje spójne z opisanymi powyżej zależno‑
ściami między tym rodzajem nieuczciwości a  resztą zmiennych. W  przypadku  
trzech pozostałych działań ich związek z  kontrolą behawioralną, powinnością 
moralną, postawą jawną i przeszłym zachowaniem jest mediowany przez inten‑
cję, a  w  przypadku prawdopodobieństwa ściągania od innych oraz korzystania 
z telefonu w celu uzyskania odpowiedzi, intencja stanowi także mediator ich re‑
lacji z  subiektywnymi normami. Wyniki te wskazują, że częste podejmowanie 
przez studentów oszustw w  przeszłości, razem z  postrzeganą przez nich wyso‑
ką umiejętnością ich popełniania, posiadaniem pozytywnego ustosunkowania 
względem nich oraz niskiego poziomu moralnych zastrzeżeń wobec angażowa‑
nia się w nieuczciwe działania prowadzi do ukształtowania się większej skłonno‑
ści do oszukiwania, która z kolei przekłada się na większe prawdopodobieństwo 
popełniania oszustw. dodatkowo, funkcjonowanie w  środowisku o  normach 
sprzyjających oszukiwaniu na egzaminie lub kolokwium prowadzi do powstawa‑
nia silniejszej intencji behawioralnej podejmowania nieuczciwych działań, pro‑
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wadzącej do większego prawdopodobieństwa ściągania od innych oraz korzysta‑
nia z telefonu w celu uzyskania podpowiedzi. 

przedstawione wyniki sugerują, że w  celu zapobiegania nieuczciwym za‑
chowaniom wśród studentów należałoby pracować nad obniżeniem intencji ich  
podejmowania, poprzez kształtowanie elementów bezpośrednio na nią wpły‑
wających. spośród opisanych w rozdziale czwartym sposobów przeciwdziałania 
nieuczciwości system kar i  nadzoru prawdopodobnie miałby największe szan‑
se na modyfikowanie przekonania o możliwości podejmowania oszustw, system 
informacji mógłby wpływać na postawę wobec nieuczciwości, a kodeksy hono‑
rowe – na powinność moralną wobec uczciwego działania w środowisku akade‑
mickim. W przypadku subiektywnych norm względem oszustw istotny wpływ 
na ich poziom mogłoby wywierać zachowanie innych studentów, co potwierdza 
znaczenie ogólnouczelnianych programów przeciwdziałania oszustwom, prowa‑
dzących do kształtowania atmosfery uczciwości wśród studentów. 

Prawdopodobieństwo oszukiwania. prawdopodobieństwo popełniania 
oszustw na kolokwium lub egzaminie wśród studentów jest najwyższe w  sytu‑
acji, kiedy inna osoba prosi o  pomoc. Wskazuje to na znaczną akceptację tego 
typu nieuczciwego zachowania, a co za tym idzie, ryzyko angażowania się w nie 
w realnych sytuacjach akademickich (lim, see, 2001), wynikające z chęci udzie‑
lenia pomocy osobie bliskiej (por. Jordan, 2001; Wilkinson, 2009) czy poczucia 
lojalności wobec grupy (por. gromkowska ‑Melosik, 2007; McCabe, 1992). do‑
datkowo w  badanej grupie deklarowane przez studentów prawdopodobieństwo 
ściągania od innych było wyższe od deklarowanego prawdopodobieństw korzy‑
stania z telefonu w celu uzyskania odpowiedzi, co może być związane z większą 
łatwością i  dostępnością pierwszego z  wymienionych rodzajów oszustw, trud‑
niejszego do zauważania przez osobę nadzorującą kolokwia i egzaminy. 

Najwyższe deklarowane przez studentów prawdopodobieństwo podejmowa‑
nia oszustw na kolokwium lub egzaminie dotyczyło sytuacji niskiego ryzyka, 
licznych zachowań nieuczciwych innych oraz średniej trudności zadania, w po‑
równaniu z  sytuacją średniego ryzyka, sporadycznej nieuczciwości innych i ni‑
skiego stopnia trudności zadania oraz wysokiego ryzyka, braku nieuczciwych 
zachowań innych i wysokiego stopnia trudności zadania. sugeruje to, że poziom 
ryzyka może mieć kluczowe znaczenie w podejmowaniu przez studentów decyzji 
o oszustwie i w sytuacji, gdy jest wysoki, obniża prawdopodobieństwo dopusz‑
czenia się nieuczciwości nawet przy braku obserwowanych oszustw popełnia‑
nych przez innych oraz wysokiej trudności zadania stojącego przed studentem. 

We wszystkich trzech konfiguracjach warunków sytuacyjnych najbardziej 
prawdopodobnym zachowaniem nieuczciwym deklarowanym przez studentów 
było pomaganie osobie, która prosi o  pomoc. z  kolei w  przypadku wszystkich 
czterech typów oszustw najwyższe prawdopodobieństwo ich popełnienia przez 
studentów pojawiało się w sytuacji niskiego ryzyka, licznych nieuczciwych dzia‑
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łań innych oraz średniego stopnia trudności rozwiązywanego zadania, co pozo‑
staje spójne z opisanymi wyżej zależnościami. Co ciekawe, w przypadku ściąga‑
nia od innych większe prawdopodobieństwo podjęcia tego działania dotyczyło  
sytuacji wysokiego ryzyka, braku oszustw innych studentów oraz wysokiego 
stopnia trudności zadania w  porównaniu z  sytuacją średniego ryzyka, spora‑
dycznego nieuczciwego zachowania innych oraz zadania o niskim stopniu trud‑
ności. sugeruje to, że studenci mogą zaryzykować ściąganie od innych, nawet 
jeżeli prawdopodobieństwo bycia złapanym jest wysokie, jeżeli tylko pozostałe 
dwa elementy, a więc trudność zadania i nieuczciwe zachowania innych znajdują 
się na poziomie, który najbardziej sprzyja podejmowaniu oszustw.

Ograniczenia i dalsze kierunki badań 

do ograniczeń przeprowadzonego badania należy zaliczyć wielkość grupy 
badanej, wynikającą, po pierwsze, z konieczności przeprowadzenia indywidual‑
nych pomiarów metodą iRAp zajmujących średnio 30 minut na osobę, po dru‑
gie, z  konieczności dokonania selekcji otrzymanych wyników zgodnie z  opisa‑
nymi wcześniej kryteriami oraz po trzecie – ze zjawiska utraty osób badanych 
(brzeziński, 2007). W  przypadku ostatniej z  przyczyn istnieje szansa jej mini‑
malizacji poprzez przeprowadzenie w przyszłych badaniach obu części procedu‑
ry – eksperymentalnej i kwestionariuszowej – w jednym momencie czasowym. 

W odniesieniu do pomiaru postaw utajonych i zastosowanej w tym celu me‑
tody należy zwrócić uwagę na trzy ograniczenia. po pierwsze, możliwe wydaje 
się, że weryfikacja postulowanych zależności mogła być utrudniona ze względu 
na odnoszenie wyników niejawnego ustosunkowania wobec oszukiwania do de‑
klaracji badanych na temat prawdopodobieństwa popełnienia określonego oszu‑
stwa, a nie faktycznego zachowania, na które postawa utajona, po automatycz‑
nym zaktywowaniu, miałyby możliwość wywierania wpływu. dalsze badania 
w tym kierunku powinny, w związku z tym, skupić się na weryfikacji trafności 
modelu łączącego jawne i  utajone predyktory, wykorzystując pomiar rzeczywi‑
stych zachowań nieuczciwych, czy to w warunkach laboratoryjnych, czy też na‑
turalnych.

po drugie, pomiar postawy niejawnej możliwy jest w sytuacjach, w których 
badani nie odczuwają silnej motywacji do zatajania czy zmiany swoich reakcji, 
mają możliwość zachowywania się spontanicznie, ich zasoby poznawcze są anga‑
żowane w kilka działań lub ich uwaga jest rozpraszana, mają osobiste zdolności 
przejawiania automatycznych reakcji lub nie są świadomi, że podlegają one po‑
miarowi (gawronski, de houwer, 2014; Nosek i  in., 2011). W przypadku zasto‑
sowanej w omawianym badaniu procedury, warunki dotyczące spontanicznego 
reagowania oraz braku świadomości, co faktycznie stanowi przedmiot pomiaru, 
nie były możliwe do zrealizowania, w związku z czym warto byłoby powtórnie 
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zweryfikować opisany model z  zastosowaniem metody pomiaru gwarantującej 
ich spełnienie. Wykorzystanie procedury iRAp dało natomiast możliwość akty‑
wacji automatycznych procesów ewaluacji poprzez ograniczenie czasu odpowie‑
dzi oraz konieczność reagowania zgodnie z regułą angażującą zasoby poznawcze. 
Wydaje się, że, w  przypadku chęci prezentacji siebie w  określonym, społecznie  
poprawnym świetle, zakłócający wpływ tej zmiennej mógł nie mieć znaczne‑
go wpływu na otrzymane wyniki z uwagi na fakt, iż badani nie mieli czasu na 
dłuższe zastanawianie się nad odpowiedzią, a w  trakcie pomiaru częstości nie‑
uczciwych zachowań w przeszłości ani razu nie zadeklarowali, że nigdy nie byli 
nieuczciwi. Warto byłoby jednak przeprowadzić weryfikację zaproponowanego  
modelu w warunkach sytuacyjnych odmiennych od opisanych, aby potwierdzić 
raportowane zależności.

po trzecie, badania poświęcone procedurom służącym do pomiaru postaw 
utajonych wskazują na charakterystyczne dla nich zniekształcenia otrzymywa‑
nych wyników związane z  arbitralnie dobranymi i  prezentowanymi bodźcami 
oraz kategoriami (krause, back, egloff, schmukle, 2011), znacznymi wahaniami  
w estymacji rzetelności narzędzi (bar ‑Anan, Nosek, 2014) oraz wpływem warun‑
ków, w  jakich przeprowadzane jest badanie, na uzyskiwane rezultaty (echabe,  
2013). ponadto, stosowanie procedur opartych na pomiarze czasu reakcji niesie 
za sobą konieczność uwzględnienia wpływu, jaki na osiągane przez badanych re‑
zultaty wywierają zmienne pośredniczące, takie jak wiek i płeć osób badanych, 
ich poziom pobudzenia i zmęczenia, a  także poziom stresu i  iloraz inteligencji. 
dodatkowymi zmiennymi zakłócającymi są też: stosowana skala odpowiedzi, 
nastawienie osoby badanej do procedury i możliwe celowe zniekształcanie czasu 
odpowiedzi oraz konieczność przekształcania danych surowych i usuwania wy‑
ników skrajnych (zob. golombek, zdybek, ogonowski, 2012). W przypadku pro‑
cedury iRAp dodatkową trudnością jest także skłonność badanych do pomijania 
znaczenia wyświetlanych słów i schematycznego reagowania zgodnie z wypraco‑
wanym indywidualnie systemem. Na przykład w przypadku jednego z uczestni‑
ków badania, wybieranie odpowiedzi prawda występowało w konkretnym blo‑
ku zadań zawsze, gdy na ekranie wyświetlało się sformułowanie „jest przydatne”  
bez względu na znaczenie drugiego z  wyświetlanych sformułowań. W  związ‑
ku z tym w przyszłości warto uwzględnić w badaniach pomiar postawy utajonej 
z  wykorzystaniem innego narzędzia (np. iAt), zastosowanie odmiennych me‑
tod pomiaru reakcji automatycznych (np. narzędzi mierzących wskaźniki fizjo‑ 
logiczne) lub opracowanie nowych metod umożliwiających adekwatniejszą ewa‑
luację procesów utajonych.



Przeciwdziałanie nieuczciwości akademickiej – 
badanie własne

Cel i problematyka badania

Celem badania było eksperymentalne przetestowanie metody zapobiegania 
nieuczciwym zachowaniom studentów, opartej na zastosowaniu jednego z  ele‑
mentów tworzących kodeksy honorowe, czyli składania przez studentów pisem‑
nego przyrzeczenia, w którym zaręczają, że w trakcie studiów nie będą podejmo‑
wać nieuczciwych działań. 

Jak wskazują badania, istnieją różnice w  obrębie liczby oszustw akademic‑
kich na uczelniach wprowadzających kodeksy honorowe i  ich niewprowadzają‑
cych (McCabe i  in., 2001; Whitley, 1998), świadczące o  skuteczności tego typu 
oddziaływania w  zakresie zapobiegania nieuczciwości wśród studentów. Jego 
efektywność w znacznym stopniu zależy jednak od współpracy kadry akademic‑
kiej, atmosfery studiowania sprzyjającej uczciwości oraz norm społecznych zwią‑
zanych z brakiem tolerancji dla oszustw akceptowanych przez studentów danej 
uczelni (McCabe, treviño, 1993, 1997). ponieważ tak szerokie zmiany przekra‑
czają możliwości dostępne w ramach pojedynczego badania naukowego, zdecy‑
dowano się na sprawdzenie skuteczności jednego z elementów współtworzących 
kodeks honorowy rozszerzonego jednak o dodatkowe czynniki mogące wpłynąć 
na jego skuteczność. 

pierwszym z  nich było bezpośrednie odniesienie do wartości takich jak: 
wzajemny szacunek studentów i wykładowców, uczciwość w działaniach podej‑
mowanych w  środowisku akademickim oraz przywilej, jakim jest zdobywanie 
i  przekazywanie wiedzy. zastosowanie tego elementu podyktowane było fak‑
tem, że wzmacnianie przekonania o  wartości uczciwości, łączącej osoby chcą‑
ce poświęcić się zdobywaniu wiedzy, prowadzi do większego zaangażowania 
się studentów w  przestrzeganie zasad kodeksu honorowego (McCabe, Makow‑
ski, 2001). drugim z  istotnych czynników było wzmocnienie bezpośredniego 
związku między nieetycznym zachowaniem a tożsamością studenta, który obni‑
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ża poziom angażowania się w oszustwa (bryan, Adams, Monin, 2013). powodem 
spadku nieuczciwości w tym wypadku jest zagrożenie spostrzegania siebie jako 
osoby uczciwej (Mazar, Amir, Ariely, 2008), którego nie da się w sytuacji bezpo‑
średniego powiązania zneutralizować (por. sykes, Matza, 1957), ani wobec któ‑
rego nie można się moralnie zdystansować (por. bandura, 1999, 2002). trzecim 
elementem włączonym do zastosowanej manipulacji było natomiast podawanie 
ustrukturalizowanej informacji na temat tego, co konstytuuje nieuczciwość aka‑
demicką zarówno na poziomie pracy indywidualnej, jak i grupowej. podawanie 
tego typu informacji jest ściśle powiązane ze zwiększaniem świadomości odnoś‑ 
nie do oszustw akademickich (burrus i  in., 2010) oraz ze stosowaniem indywi‑
dualnego ostrzeżenia przed nieuczciwością, które w badaniach binga i in. (2012) 
prowadziło do obniżenia poziomu nieuczciwości akademickiej wśród studentów. 

sprawdzenie skuteczności zastosowanej procedury miało na celu potwierdze‑
nie efektywności opisanych sposobów oddziaływania na studentów w środowi‑
sku akademickim, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia całościowe‑
go programu zapobiegania oszustwom, nieobecnego dotąd w programie studiów. 
pytania badawcze, na które szukano odpowiedzi, dotyczyły tego, czy zastosowa‑
nie kodeksu honorowego wpływa na deklarowaną częstość popełniania oszustw 
akademickich przez studentów oraz czy istnieją różnice w deklarowanej często‑
ści popełniania oszustw akademickich pomiędzy grupami studentów podpisują‑
cych różne rodzaje kodeksów honorowych. 

Hipotezy

uwzględniając sformułowane pytania badawcze oraz wyniki przeprowadzo‑
nych dotychczas analiz, zaproponowano następujące hipotezy badawcze:
1. studenci, którzy podpisali kodeks honorowy, będą deklarować mniejszą czę‑

stość popełnianych oszustw niż studenci, którzy nie podpisali kodeksu hono‑
rowego.

2. studenci podpisujący kodeksy honorowe zawierające ustrukturalizowane in‑
formacje na temat nieuczciwości akademickiej będą deklarowali mniejszą 
częstość popełnianych oszustw niż studenci podpisujący kodeksy honorowe 
zawierające nieustrukturalizowane informacje na temat nieuczciwości akade‑
mickiej.

3. studenci podpisujący kodeksy honorowe zawierające odniesienie do Ja będą 
deklarowali mniejszą częstość popełnianych oszustw niż studenci podpisują‑
cy kodeksy honorowe pozbawione odniesienia do Ja.

4. studenci podpisujący kodeksy honorowe zawierające zarówno ustrukturalizo‑
wane informacje na temat nieuczciwości akademickiej, jak i odniesienie do Ja 
będą deklarowali mniejszą częstość popełnianych oszustw niż studenci pod‑
pisujący kodeksy honorowe zawierające nieustrukturalizowane informacje na 
temat nieuczciwości akademickiej oraz pozbawione odniesienia do Ja.
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Model badawczy zawierający analizowane zmienne prezentuje rysunek 16.

dekLaRowaNa
Nieuczciwość
AKADEMICKA

Pomiar pierwszy

dekLaRowaNa
Nieuczciwość
AKADEMICKA
Pomiar drugi

GRuPa eksPeRYmeNtaLNa
Kodeks nieustrukturalizowany

Brak odwołania do  Ja

GRuPa koNtRoLNa
Brak kodeksu

GRuPa eksPeRYmeNtaLNa
Kodeks ustrukturalizowany

Brak odwołania do  Ja

GRuPa eksPeRYmeNtaLNa
Kodeks ustrukturalizowany

Odwołanie do Ja

GRuPa eksPeRYmeNtaLNa
Kodeks nieustrukturalizowany

Odwołanie do Ja

Rysunek 16. Model przeciwdziałania nieuczciwości akademickiej.

Metoda

Narzędzia badawcze. Manipulację eksperymentalną stanowiły cztery autor‑
skie wersje kodeksów honorowych w pisemnej formie przedstawione studentom 
do podpisu. kodeksy zawierały wstęp opisujący uczciwość jako naczelną wartość 
w środowisku akademickim i różniły się poziomem ustrukturalizowania (ogólna 
lub szczegółowa informacja na temat zjawisk konstytuujących nieuczciwość aka‑
demicką) oraz odniesieniem do Ja badanego (brak odniesienia – „nie oszukuj” 
oraz odniesienie – „nie bądź oszustem”)1. 

pomiar częstości popełniania oszustw akademickich przez studentów w prze‑
ciągu ostatniego semestru trwania studiów przeprowadzony został z  wykorzy‑
staniem Skali nieuczciwości akademickiej opisanej w  podrozdziale Narzędzia 
badawcze w  rozdziale Psychologiczne wyznaczniki nieuczciwości akademickiej – 

1 dokładna treść kodeksów dostępna jest pod adresem: https://osf.io/r5aht/.
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badania własne. Rzetelność skali w badaniu (mierzona alfą Cronbacha) wyniosła 
dla pomiaru pierwszego α = 0,80, a dla pomiaru drugiego α = 0,76.

Osoby badane. badanie przeprowadzono na studentach pierwszego, drugiego 
oraz trzeciego roku psychologii. W pierwszym pomiarze uczestniczyło 348 osób: 
142 studentów pierwszego roku, 97 studentów drugiego roku oraz 109 studentów 
trzeciego roku. kobiety stanowiły 85% badanych, mężczyźni – 15% badanych, 
w  7 przypadkach stwierdzono brak danych. W  pomiarze powtórnym wzięło 
udział 320 osób w tym 135 studentów pierwszego roku, 90 studentów drugiego 
roku oraz 95 studentów trzeciego roku. kobiety stanowiły 83% badanych, a męż‑
czyźni – 17% badanych, w 5 przypadkach stwierdzono brak danych.

Procedura badania. badanie przeprowadzone zostało wśród studentów psy‑
chologii jednej ze śląskich uczelni wyższych. pierwszym etapem badania był po‑
miar (za pomocą Skali nieuczciwości akademickiej) deklarowanej nieuczciwości 
akademickiej studentów w ciągu minionego półrocza, realizowany za zgodą pro‑
wadzącego na początku semestru, w grupach ćwiczeniowych. informacja poda‑
wana studentom brzmiała następująco:

W związku z prowadzonymi badaniami doktorskimi chciałabym prosić 
o wypełnienie ankiety na temat nieuczciwości akademickiej. zdaję so‑
bie sprawę, że temat ten może wywoływać sprzeczne emocje, jednak ce‑
lem moich badań jest przede wszystkim rozwój nauki i wiedzy na temat 
zjawiska nieuczciwości, do czego niezbędne jest poznanie skali i charak‑
teru tego typu działań podejmowanych przez studentów. stąd też moja 
prośba o pomoc z Waszej strony. badanie jest w pełni anonimowe, nikt 
oprócz mnie nie będzie miał dostępu ani wglądu w  arkusze, a  wyniki 
wykorzystane zostaną jedynie w celach naukowych. osobom, które zde‑
cydują się na udział w  badaniu, chciałabym z  góry podziękować i  po‑
prosić o udzielenie odpowiedzi na wszystkie elementy skali. osoby, któ‑
re nie mają ochoty brać udziału w projekcie, mogą oddać puste kartki. 
dla ułatwienia zbierania wyników prosiłabym o wpisanie u góry kart‑
ki indywidualnego kodu według wzoru: miesiąc oraz dzień urodzenia, 
pierwsza litera imienia matki, pierwsza litera imienia ojca. W razie wąt‑
pliwości proszę zadawać pytania.

etap drugi odbywał się dwa tygodnie później i polegał na rozdawaniu przez 
prowadzących przygotowanych wcześniej kodeksów honorowych. ponieważ licz‑
ba grup ćwiczeniowych na poszczególnych latach studiów wynosiła pięć lub sześć 
w przypadku pierwszego roku, dobór do poszczególnych grup nie miał charak‑
teru losowego, lecz opierał się na istniejącym podziale administracyjnym. W ra‑
mach procedury eksperymentalnej prowadzący proszeni byli o rozdanie określo‑
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nego rodzaju kodeksów w konkretnej grupie (przypisanej w sposób losowy) oraz 
o nierozdawanie żadnych materiałów w jednej grupie lub dwóch grupach (trak‑
towanych jako grupy kontrolne) w przypadku studentów pierwszego roku. infor‑
macja przekazywana przez wykładowców brzmiała następująco:

W związku z wprowadzeniem nowej procedury dotyczącej zapewnienia 
etycznych praktyk na uczelni zostałam poproszona/zostałem poproszony  
o rozdanie państwu arkuszy, z których treścią proszę się teraz zapoznać, 
a następnie podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczo‑
nym miejscu. Wszystkie arkusze będą przechowywane w  sekretariacie 
instytutu psychologii przez okres państwa studiów.

ostatni etap odbywał się pod koniec semestru i odejmował powtórne wypeł‑
nienie przez studentów Skali nieuczciwości akademickiej w celu uzyskania oce‑
ny ich deklarowanej nieuczciwości akademickiej w trakcie mijającego półrocza. 
informacja podawana studentom w trakcie tego pomiaru brzmiała następująco:

Jak pamiętacie, na początku semestru zbierałam od Was informa‑
cje istotne dla prowadzonych przeze mnie badań na temat nieuczciwo‑
ści. Aby zakończyć projekt, potrzebne byłoby mi powtórne wypełnienie  
skali przez osoby, które wzięły udział w badaniu. przypominam, że ba‑
danie jest w  pełni anonimowe, nikt oprócz mnie nie ma dostępu ani 
wglądu w arkusze, a wyniki wykorzystane zostaną jedynie w celach na‑
ukowych. osobom, które zdecydują się powtórnie na udział w badaniu, 
chciałabym ponownie bardzo podziękować i poprosić o udzielenie od‑
powiedzi na wszystkie elementy skali. osoby, które nie mają ochoty brać 
udziału w projekcie, mogą oddać puste kartki. dla ułatwienia zbierania 
wyników prosiłabym ponownie o  wpisanie u  góry kartki indywidual‑
nego kodu według wzoru – miesiąc oraz dzień urodzenia, pierwsza lite‑
ra imienia matki, pierwsza litera imienia ojca. W razie wątpliwości pro‑
szę zadawać pytania.

Wykorzystanie na (czterech wersjach) kodeksu nazwy i  logo Wydziału oraz 
przedstawienie go jako procedury wprowadzanej na uczelni, zostało zatwierdzo‑
ne przez dziekana Wydziału, a cała procedura uzyskała akceptację Wydziałowej 
komisji etycznej. W  trakcie kolejnego semestru studenci biorący udział w  ba‑ 
daniu zostali poinformowani, podczas wybranych wykładów (za zgodą prowa‑
dzących), o  powiązaniu pomiaru nieuczciwości z  podpisywanymi kodeksami 
honorowymi, celu zastosowanej manipulacji oraz możliwości kontaktu z prowa‑
dzącym badania w razie posiadania pytań bądź zastrzeżeń co do zastosowanej 
procedury.
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Wyniki

Analiza danych przeprowadzona została z  wykorzystaniem pakietów stA‑ 
tistiCA ver. 13.1 (analiza rzetelności, nieparametryczne porównania między‑
grupowe) oraz ibM spss statistics 24 (analiza wariancji). ponieważ rozkłady 
wyników odbiegały od normalnego, analizy zostały przeprowadzone z zastoso‑
waniem testów nieparametrycznych na 320 osobach biorących udział zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim pomiarze2. 

Deklarowana nieuczciwość akademicka – opis zjawiska. W trakcie pierw‑
szego pomiaru jedna osoba zadeklarowała, że nigdy w trakcie minionego seme‑
stru nie podjęła nieuczciwego działania. do najczęstszych rodzajów deklarowa‑
nego nieuczciwego zachowania należały: dowiadywanie się w nieuczciwy sposób,  
co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone (87,5% 
badanych), ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolokwium  
(83% badanych) oraz pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzami‑
nu lub kolokwium (76% badanych). Najrzadziej studenci deklarowali natomiast  
oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego (5% badanych), kopiowanie mate‑
riałów i oddanie ich jako własną pracę (7% badanych) oraz oddanie cudzych ma‑
teriałów (innego studenta, z książki lub z internetu) jako własnych, bez informo‑
wania o tym (8% badanych). 

W trakcie drugiego pomiaru pięć osób zadeklarowało, że nigdy w trakcie mi‑
nionego semestru nie podjęło nieuczciwego działania. studenci ponownie najczę‑
ściej deklarowali: dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie  
lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone (86% badanych), ściąga‑
nie od innego studenta podczas egzaminu lub kolokwium (80% badanych) oraz 
pomaganie komuś innemu w  oszukiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium  
(75% badanych). Najrzadziej natomiast pojawiało się ponownie oddanie pra‑
cy wykonanej przez kogoś innego (4% badanych) i  oddanie cudzych materia‑
łów (innego studenta, z książki lub z  internetu) jako własnych, bez informowa‑
nia o tym (6% badanych), a także użycie telefonu komórkowego w celu wysłania  
wiadomości z prośbą o pomoc podczas egzaminu (6% badanych).

Analiza różnic w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej między gru‑
pami kontrolnymi i  eksperymentalnymi. W  ramach wstępnej analizy danych 
przeprowadzono porównanie deklarowanej nieuczciwości akademickiej studen‑
tów w obu pomiarach, z wykorzystaniem testu kolejności par Wilcoxona dla su‑
marycznych wyników w  Skali nieuczciwości akademickiej. otrzymane wyniki 
wskazują na wyższy poziom deklarowanej nieuczciwości osób badanych na po‑
czątku semestru w porównaniu z końcem semestru (z = −3,65; p < 0,001; ujem‑
ne rangi = 187, dodatnie rangi = 114). W przypadku wyników osiągniętych przez 

2 statystyki opisowe dla badanych zmiennych dostępne są pod adresem: https://osf.io/r5aht/. 
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studentów poszczególnych lat studiów, istotne różnice między pomiarami za‑
notowano we wszystkich grupach (pierwszy rok: z  = 2,80; p < 0,01; drugi rok: 
z = −3,60; p < 0,001; trzeci rok: z = −5,65; p < 0,001), wskazujące na niższy po‑
ziom nieuczciwości pod koniec semestru wśród studentów drugiego roku (ujem‑
ne rangi = 59, dodatnie rangi = 25) i trzeciego roku (ujemne rangi = 77, dodatnie 
rangi = 15) oraz niższy poziom nieuczciwości na początku semestru wśród stu‑
dentów pierwszego roku (ujemne rangi = 51, dodatnie rangi = 74). 

porównanie deklarowanej nieuczciwości akademickiej przeprowadzone dla 
studentów poszczególnych lat z wykorzystaniem testu kruskala–Wallisa wyka‑
zało istotne różnice dotyczące pierwszego pomiaru nieuczciwości [H(2) = 27,94; 
p < 0,001] między studentami pierwszego i  drugiego roku (z = 2,61; p < 0,05) 
oraz studentami pierwszego i  trzeciego roku (z = 5,25; p < 0,001), wskazujące 
na niższy w  obu przypadkach poziom nieuczciwości wśród studentów pierw‑ 
szego roku. W  przypadku drugiego pomiaru nie zanotowano natomiast istot‑
nych statystycznie różnic między porównywanymi grupami [H(2) = 3,90; 
p = 0,14]. graficzną reprezentację wyników powyższych analiz przedstawia ry‑
sunek 17.
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Rysunek 17. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach według roku 
studiów.

ze względu na występujące między studentami poszczególnych lat różnice 
w deklarowanej nieuczciwości akademickiej, dalsze analizy przeprowadzone zo‑
stały w podziale na trzy grupy zgodnie z poziomem kształcenia.

Różnice między grupami eksperymentalnymi i  kontrolnymi, w  deklarowa‑
nej nieuczciwości akademickiej, analizowano z wykorzystaniem testu kolejności 
par Wilcoxona oraz testu u Manna–Whitneya. przeprowadzone obliczenia do‑
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tyczyły różnic pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem nieuczciwości oraz róż‑
nic między wynikami osiągniętymi w  poszczególnych grupach pod koniec se‑
mestru, dla deklarowanej przez studentów nieuczciwości akademickiej. Wyni‑
ki testu kolejności par Wilcoxona dla obu pomiarów nieuczciwości w  grupach 
kontrolnych oraz w grupach eksperymentalnych w podziale na poszczególne lata 
studiów prezentuje tabela 20.

Tabela 20
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pierwszym i drugim pomia-
rem w grupach kontrolnych oraz w grupach eksperymentalnych według roku studiów

Nieuczciwość akademicka n z p Ujemne rangi dodatnie rangi

Grupy kontrolne

Studenci pierwszego roku

Studenci drugiego roku

Studenci trzeciego roku

40

23

27

2,93

−1,97

−3,32

0,00

0,05

0,00

13

13

22

23

8

4

Grupy eksperymentalne

Studenci pierwszego roku

Studenci drugiego roku

Studenci trzeciego roku

95

67

68

1,45

−2,94

−4,59

0,15

0,00

0,00

38

46

55

50

17

11

Wśród studentów pierwszego roku istotne statystycznie różnice zanotowa‑ 
no dla grupy kontrolnej, w  której deklarowana przez studentów nieuczciwość 
akademicka była wyższa w  trakcie drugiego pomiaru. porównanie wyników 
grupy kontrolnej i eksperymentalnej uzyskanych pod koniec semestru, przepro‑
wadzone z wykorzystaniem testu u Manna –Whitneya nie wykazało istotnych 
statystyczne różnic (U = 1590,50; p = 0,14). W przypadku studentów drugiego 
roku istotne statystycznie różnice pojawiły się zarówno w grupie eksperymen‑
talnej, jak i  w  grupie kontrolnej, wskazując na wyższy poziom deklarowanej 
nieuczciwości akademickiej na początku semestru. Wyniki drugiego pomiaru 
nieuczciwości obu porównywanych grup (kontrolnej i  eksperymentalnej) nie 
różniły się istotnie statystycznie (U = 677,00; p = 0,39). Natomiast studenci trze‑
ciego roku, zarówno należący do grupy eksperymentalnej, jak i do grupy kon‑
trolnej, deklarowali niższy poziom nieuczciwości akademickiej pod koniec se‑
mestru, przy braku różnic między tymi grupami w  trakcie drugiego pomiaru 
(U = 888,00; p = 0,81). graficzną reprezentację osiągniętych wyników przedsta‑
wia rysunek 18.
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Rysunek 18. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach według roku 
studiów dla grup kontrolnych i eksperymentalnych.
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Analiza różnic w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej między gru‑
pami kontrolnymi i  eksperymentalnymi w  odniesieniu do rodzaju nieuczci‑
wego zachowania. Różnice między grupami eksperymentalnymi i kontrolnymi, 
w  odniesieniu do konkretnych rodzajów nieuczciwego zachowania, analizowa‑
no z wykorzystaniem testu kolejności par Wilcoxona oraz testu u Manna–Whit‑
neya. przeprowadzone obliczenia dotyczyły różnic w deklarowanej przez studen‑
tów częstości popełniania 16 rodzajów oszustw między pierwszym i drugim po‑
miarem nieuczciwości oraz między wynikami drugiego pomiaru osiągniętymi 
w poszczególnych grupach.

W przypadku studentów pierwszego roku istotne różnice między pomiarami 
nieuczciwości akademickiej w grupie kontrolnej zanotowano dla czterech rodza‑
jów nieuczciwego zachowania, a  w  grupie eksperymentalnej dla sześciu, z  któ‑
rych jedno powtarzało się między grupami. 

Wyniki testu Wilcoxona dla 16 rodzajów nieuczciwego zachowania dla grupy 
kontrolnej prezentuje tabela 21.

Tabela 21
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami dla grupy kon-
trolnej w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (pierwszy rok studiów)

Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium. 2,90** 3 13

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolok- 
wium.

3,08** 4 18

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie 
lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−0,57 15 10

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolok- 
wium bez jego wiedzy.

2,50* 3 12

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium.

2,87** 4 16

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. 0,48 6 6

Kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę. 1,00 1 3

Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. 1,10 3 5

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego. −0,38 3 1

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy. 1,02 6 11

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, 
podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę.

−0,66 11 8

Podczas zajęć wymagających pracy na komputerze skopiowa-
nie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy sa-
modzielnie.

1,16 3 6

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez poda-
wania ich źródła.

0,35 8 10

Oddanie cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub 
z internetu) jako własnych, bez informowania o tym.

0,33 3 3

Użycie telefonu komórkowego, aby wysłać wiadomość z proś-
bą o pomoc podczas egzaminu.

0,00 2 2

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu 
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

0,97 2 3

* p < 0,05. ** p < 0,01.

studenci, należący do grupy kontrolnej pod koniec semestru istotnie częściej 
deklarowali, iż używali ściągi podczas egzaminu lub kolokwium, ściągali od in‑
nego studenta podczas egzaminu lub kolokwium, ściągali od innego studenta 
podczas egzaminu lub kolokwium bez jego wiedzy oraz pomagali komuś inne‑
mu oszukiwać podczas egzaminu lub kolokwium.

Wyniki testu Wilcoxona dla 16 rodzajów nieuczciwego zachowania dla grupy 
eksperymentalnej przedstawia tabela 22. 

Tabela 22
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami dla grupy eks-
perymentalnej w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (pierwszy rok studiów)

Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium. 0,10 15 22

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium.

1,11 23 36

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie 
lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

1,97* 25 42

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium bez jego wiedzy.

3,05** 12 35

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium.

0,89 20 29

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. 0,07 9 9

Kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę. −0,33 5 4

Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. −2,45* 14 4

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego. −0,58 5 4

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy. 2,63* 7 19

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, 
podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę.

2,69* 15 27

Podczas zajęć wymagających pracy na komputerze skopiowa-
nie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy sa-
modzielnie.

−0,50 8 5

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez poda-
wania ich źródła.

−2,00* 27 13

Oddanie cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub 
z internetu) jako własnych, bez informowania o tym.

−1,29 8 4

Użycie telefonu komórkowego, w celu wysłania wiadomości 
z prośbą o pomoc podczas egzaminu.

0,35 4 3

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia, w celu  
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

0,31 9 10

* p < 0,05. ** p < 0,01.

W przypadku studentów z  grupy eksperymentalnej pojawiające się częściej 
w drugim pomiarze deklaracje dotyczyły: dowiadywania się w nieuczciwy spo‑
sób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone, 
ściągania od innego studenta podczas egzaminu lub kolokwium bez jego wiedzy, 
otrzymywania istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy oraz pracowania 
wspólnie z  innymi przy wyznaczonym zadaniu, podczas gdy nauczyciel akade‑
micki prosił o pracę samodzielną. Rzadziej podczas drugiego pomiaru studenci 
deklarowali natomiast fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii i  przeglądanie 
internetu w poszukiwaniu pomysłów bez podawania ich źródła.

porównania wykonane testem u Manna–Whitneya pokazały, że wyniki osób 
z  grupy kontrolnej i  eksperymentalnej różniły się istotnie w  drugim pomiarze 
w  zakresie używania ściągi podczas egzaminu lub kolokwium (U = 1534,50; 
p = 0,05) oraz fabrykowania lub fałszowania bibliografii (U = 1539,50; p = 0,01). 
W  obu przypadkach niższy poziom deklarowanej nieuczciwości dotyczył stu‑
dentów z grupy eksperymentalnej. 

istotne różnice między pomiarami nieuczciwości akademickiej na drugim 
roku studiów dotyczyły czterech nieuczciwych zachowań zarówno w grupie kon‑
trolnej, jak i w grupie eksperymentalnej, z których trzy pojawiły się w obu gru‑
pach. Wyniki testu Wilcoxona dla 16 rodzajów nieuczciwego zachowania dla 
grupy kontrolnej prezentuje tabela 23.

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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Tabela 23
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami dla grupy kon-
trolnej w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (drugi rok studiów)

Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium. –2,23* 9 2

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium.

–0,23 7 6

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie 
lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

–2,20* 12 4

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium bez jego wiedzy.

0,00 5 5

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium.

0,00 6 5

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. 0,00 4 4

Kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę. −0,97 3 2

Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. −0,45 1 1

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego. −0,45 1 1

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy. −2,46* 7 0

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, 
podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę.

−1,56 5 2

Podczas zajęć wymagających pracy na komputerze, skopiowa-
nie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy sa-
modzielnie.

1,89 0 4

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez poda-
wania ich źródła.

−2,37* 9 2

Oddanie cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub 
z internetu) jako własnych, bez informowania o tym.

−0,11 3 3

Użycie telefonu komórkowego, aby wysłać wiadomość z proś-
bą o pomoc podczas egzaminu.

−1,00 1 0

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu  
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

1,00 0 1

* p < 0,05.

studenci należący do grupy kontrolnej deklarowali rzadziej pod koniec se‑
mestru, w  porównaniu z  jego początkiem, używanie ściągi podczas egzaminu  
lub kolokwium, dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie lub  
kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone, otrzymywanie istotnej, niedo‑
zwolonej pomocy w zadanej pracy oraz przeglądanie internetu w poszukiwaniu 
pomysłów, bez podawania ich źródła. 

Wyniki testu Wilcoxona dla 16 rodzajów nieuczciwego zachowania dla grupy 
eksperymentalnej przedstawia tabela 24.
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Tabela 24
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami dla grupy eks-
perymentalnej w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (drugi rok studiów)

Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium. −1,26 14 7

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium.

0,51 16 15

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie 
lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−2,88** 31 11

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium bez jego wiedzy.

1,02 12 13

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium.

−0,59 20 19

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. −0,57 12 8

Kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę. −0,71 3 2

Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. −0,07 4 4

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego. 1,41 0 2

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy. −2,16* 13 4

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, pod- 
czas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę.

−1,33 17 12

Podczas zajęć wymagających pracy na komputerze skopiowa-
nie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy sa-
modzielnie.

−1,72 8 2

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez poda-
wania ich źródła.

−3,02** 25 8

Oddanie cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub 
z internetu) jako własnych, bez informowania o tym.

−0,11 3 3

Użycie telefonu komórkowego, aby wysłać wiadomość z proś-
bą o pomoc podczas egzaminu.

−0,56 2 1

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu 
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

−2,15* 8 2

* p < 0,05. ** p < 0,01.

studenci z grupy eksperymentalnej częściej na początku niż na końcu seme‑
stru deklarowali, podobnie jak studenci z  grupy kontrolnej, dowiadywanie się 
w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały one 
przeprowadzone, otrzymywanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pra‑
cy oraz przeglądanie internetu w  poszukiwaniu pomysłów, bez podawania ich 
źródła oraz dodatkowo częściej używali telefonu komórkowego lub innego urzą‑
dzenia, żeby sfotografować arkusz egzaminacyjny. 
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Różnice między grupą eksperymentalną i  kontrolną w  drugim pomiarze,  
obliczone z wykorzystaniem testu u Manna–Whitneya, okazały się istotne sta‑
tystycznie dla skopiowania materiałów innego studenta zamiast wykonania pra‑
cy samodzielnie podczas zajęć wymagających pracy na komputerze, które poja‑
wiało się częściej wśród studentów należących do grupy kontrolnej (U = 671,50; 
p = 0,05). 

Wśród studentów trzeciego roku istotne różnice między pomiarami nieuczci‑
wości akademickiej dotyczyły trzech nieuczciwych zachowań w grupie kontrol‑
nej oraz ośmiu w grupie eksperymentalnej, z których trzy powtarzały się między 
grupami. Wyniki testu Wilcoxona dla 16 rodzajów nieuczciwego zachowania  
dla grupy kontrolnej prezentuje tabela 25.

Tabela 25
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami dla grupy kon-
trolnej w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (trzeci rok studiów)

Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium. 0,26 5 5

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium.

−2,65* 15 3

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie 
lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−2,87** 16 3

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium bez jego wiedzy.

−0,92 7 4

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium.

−1,91 11 4

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. 0,52 3 7

Kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę. −0,58 2 1

Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. −0,45 1 1

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego. 0,00 0 0

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy. 0,56 1 3

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, 
podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę.

−1,42 6 4

Podczas zajęć wymagających pracy na komputerze skopiowa-
nie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy sa-
modzielnie.

−1,66 4 1

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez poda-
wania ich źródła.

−1,25 13 9

Oddanie cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub 
z internetu) jako własnych, bez informowania o tym.

−0,82 2 1

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Użycie telefonu komórkowego, w celu wysłania wiadomości 
z prośbą o pomoc podczas egzaminu.

−0,33 4 2

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu 
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

−2,27* 7 1

* p < 0,05. ** p < 0,01.

studenci z  grupy kontrolnej pod koniec semestru rzadziej podejmowali się 
podczas egzaminu czy kolokwium ściągania od innego studenta, rzadziej dowia‑
dywali się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zo‑
stały one przeprowadzone oraz rzadziej używali telefonu komórkowego lub in‑
nego urządzenia w celu sfotografowania arkusza egzaminacyjnego. 

Wyniki testu Wilcoxona dla 16 rodzajów nieuczciwego zachowania dla grupy 
eksperymentalnej przedstawia tabela 26.

Tabela 26
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami dla grupy eks-
perymentalnej w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (trzeci rok studiów)

Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium. −0,38 14 12

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium.

−3,13** 27 8

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie 
lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−3,95** 38 9

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium bez jego wiedzy.

−0,38 18 13

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu 
lub kolokwium.

−3,22** 28 6

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. −1,41 16 7

Kopiowanie materiałów i oddanie ich jako własną pracę. −0,16 6 4

Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. −1,81 9 3

Oddanie pracy wykonanej przez kogoś innego. 1,00 1 3

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy. −2,54* 16 4

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, 
podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę.

−2,55* 25 9

Podczas zajęć wymagających pracy na komputerze skopiowa-
nie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy sa-
modzielnie.

−1,57 7 4

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Rodzaj nieuczciwego zachowania
Test Wilcoxona dla grup zależnych

z Ujemne rangi dodatnie rangi

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez poda-
wania ich źródła.

−3,15** 32 11

Oddanie cudzych materiałów (innego studenta, z książki lub 
z internetu) jako własnych, bez informowania o tym.

−1,19 4 2

Użycie telefonu komórkowego, aby wysłać wiadomość z proś-
bą o pomoc podczas egzaminu.

−2,64* 8 0

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu  
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

−2,57* 15 4

* p < 0,05. ** p < 0,01.

osoby należące do grupy eksperymentalnej, podobnie jak studenci z grupy 
kontrolnej, pod koniec semestru rzadziej deklarowały ściąganie od innego stu‑
denta podczas egzaminu lub kolokwium, rzadziej deklarowały dowiadywanie 
się w  nieuczciwy sposób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały 
one przeprowadzone oraz rzadziej przyznawały się do używania telefonu komór‑
kowego lub innego urządzenia w celu sfotografowania arkusza egzaminacyjne‑
go. dodatkowo studenci z grupy eksperymentalnej częściej podczas pierwszego 
pomiaru deklarowali: pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egza‑
minu lub kolokwium, otrzymywanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej 
pracy, pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zadaniu, podczas gdy 
nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę, przeglądanie internetu w po‑
szukiwaniu pomysłów bez podawania ich źródła oraz używanie telefonu komór‑
kowego w celu wysłania wiadomości z prośbą o pomoc podczas egzaminu. 

Różnice między grupą eksperymentalną a kontrolną w zakresie 16 rodzajów 
nieuczciwych zachowań podczas pomiaru na koniec semestru nie okazały się 
istotne statystycznie. 

Analiza różnic w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej między gru‑ 
pami kontrolnymi i poszczególnymi grupami eksperymentalnymi. W celu po‑
równania częstości nieuczciwości akademickiej deklarowanej przez studentów  
podpisujących określony rodzaj kodeksów honorowych oraz studentów niepod‑
pisujących kodeksów honorowych przeprowadzona została dwuczynnikowa ana‑ 
liza wariancji w schemacie mieszanym dla studentów poszczególnych lat studiów.  
Czynnikiem wewnątrzosobowym był moment pomiaru, czynnik międzyosobo‑ 
wy stanowiła przynależność do określonej grupy badanej, a zmienną zależną sta‑
nowiła deklarowana częstość podejmowania nieuczciwości akademickiej. przed 
przystąpieniem do analiz sprawdzono, czy rozkład wyników dla każdego po‑
ziomu czynnika wewnątrzosobowego, na każdym poziomie czynnika między‑
osobowego ma kształt normalny (test shapiro–Wilka) oraz czy wariancja błę‑

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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du w  każdym z  pomiarów jest równa (test levene’a). założenie o  sferyczności 
nie zostało zweryfikowane ze względu na występowanie jedynie dwóch pozio‑
mów czynnika wewnątrzosobowego (Field, 2016). grupy niespełniające założe‑
nia o  normalnym rozkładzie osiągniętych wyników były włączane do analizy, 
pod warunkiem że liczebność próby przekraczała 30 osób (Niewiarowski, Mro‑
ziński, Morawiak, 2013). 

porównanie częstości nieuczciwości akademickiej, deklarowanej przez stu‑
dentów podpisujących kodeksy honorowe o  różnym poziomie ustrukturalizo‑
wania oraz studentów niepodpisujących kodeksów honorowych przeprowadzo‑
ne zostało w schemacie 2 (moment pomiaru: pierwszy versus drugi) × 3 (rodzaj 
grupy: kontrolna versus kodeksy nieustrukturalizowane versus kodeksy ustruk‑
turalizowane) w modelu jednozmiennowym. 

W przypadku studentów pierwszego roku uzyskany został istotny efekt głów‑
ny dla momentu pomiaru (F = 9,36; p < 0,01; ηp

2 = 0,07), wskazujący na wyższy 
poziom deklarowanej nieuczciwości akademickiej w drugim pomiarze oraz nie‑
istotny efekt główny dla rodzaju grupy (F = 0,65; p = 0,525; ηp

2 = 0,01). efekt in‑
terakcji momentu pomiaru i  rodzaju grupy okazał się nieistotny statystycznie  
(F = 1,26; p = 0,287; ηp

2 = 0,02), wskazując, iż efekt momentu pomiaru nie jest 
różny dla poszczególnych grup badanych. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna, z ko‑
deksami ustrukturalizowanymi, z  kodeksami nieustrukturalizowanymi), wy‑
kazała istotne różnice w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej pomiędzy 
pierwszym i drugim pomiarem dla grupy kontrolnej (różnica średnich = −1,88; 
p = 0,009) oraz dla grupy podpisującej ustrukturalizowane kodeksy honorowe 
(różnica średnich = −1,32; p = 0,02). W  obu przypadkach częstość deklarowa‑
nej nieuczciwości była niższa na początku semestru. Analiza prostych efektów  
głównych dla rodzaju grupy (kontrolna, z  kodeksami ustrukturalizowanymi, 
z  kodeksami nieustrukturalizowanymi), przeprowadzona oddzielnie dla obu 
pomiarów, nie wykazała istotnych statystycznie różnic. graficzną reprezentację 
osiągniętych wyników przedstawia rysunek 19.
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 Rysunek 19. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów pierwszego roku z grupy kontrolnej, podpisującej kodeksy ustrukturalizowane i nieustruk‑
turalizowane.

Analiza wyników osiągniętych przez studentów drugiego roku wykazała 
istotny efekt główny momentu pomiaru (F = 13,09; p < 0,001; ηp

2 = 0,13), istot‑
ny efekt główny dla rodzaju grupy (F = 7,29; p = 0,001; ηp

2 = 0,14) oraz nieistotny 
efekt interakcji momentu pomiaru i rodzaju grupy (F = 0,44; p = 0,65; ηp

2 = 0,01). 
Choć poziom nieuczciwości w drugim pomiarze był istotnie niższy, to efekt mo‑
mentu pomiaru nie jest różny dla trzech wyróżnionych grup. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, pomiar 
2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna, z kodeksami 
ustrukturalizowanymi, z kodeksami nieustrukturalizowanymi), wykazała istot‑
ne różnice w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej pomiędzy pierwszym 
i drugim pomiarem dla grupy kontrolnej (różnica średnich = 2,39; p = 0,03) oraz 
dla grupy podpisującej nieustrukturalizowane kodeksy honorowe (różnica śred‑
nich = 2,20; p = 0,01). W obu przypadkach poziom nieuczciwości był wyższy na 
początku semestru. Analiza prostych efektów głównych dla rodzaju grupy (kon‑
trolna, z kodeksami ustrukturalizowanymi, z kodeksami nieustrukturalizowany‑ 
mi), przeprowadzona oddzielnie dla obu pomiarów, wykazała natomiast istotne  
różnice w  drugim pomiarze nieuczciwości pomiędzy wynikami osiągniętymi 
przez studentów podpisujących nieustrukturalizowane i ustrukturalizowane ko‑
deksy honorowe (różnica średnich = 3,70; p = 0,01), wskazując na niższy poziom 
deklarowanej nieuczciwości u osób należących do drugiej z wymienionych grup. 
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ponieważ analiza równości wariancji błędu mierzona testem levene’a oka‑
zała się istotna statystycznie dla obu pomiarów, otrzymane zależności zostały 
potwierdzone dodatkowo analizą z wykorzystaniem nieparametrycznych testów 
kolejności par Wilcoxona oraz testu kruskala–Wallisa. graficzną reprezentację 
osiągniętych wyników przedstawia rysunek 20.

Rysunek 20. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów drugiego roku z grupy kontrolnej, podpisującej kodeksy ustrukturalizowane i nieustruktu‑
ralizowane.

 

W grupie studentów trzeciego roku zanotowano istotny efekt główny dla mo‑
mentu pomiaru (F = 25,95; p < 0,001; ηp

2 = 0,22), nieistotny efekt główny dla 
rodzaju grupy (F = 1,10; p = 0,336; ηp

2 = 0,02) oraz nieistotny efekt interakcji 
momentu pomiaru i rodzaju grupy (F = 1,59; p = 0,210; ηp

2 = 0,03). deklarowa‑
na przez badanych nieuczciwość była istotnie niższa pod koniec semestru, nato‑
miast efekt momentu pomiaru nie był różny dla trzech wyróżnionych grup. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna, z ko‑
deksami ustrukturalizowanymi, z  kodeksami nieustrukturalizowanymi), wy‑ 
kazała istotne różnice w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej między  
pomiarami dla grupy kontrolnej (różnica średnich = 3,33; p < 0,001) oraz dla 
grupy podpisującej ustrukturalizowane kodeksy honorowe (różnica średnich = 
4,32; p < 0,001). W  obu przypadkach deklarowana nieuczciwość akademicka 
była niższa przy drugim pomiarze. Analiza prostych efektów głównych dla ro‑
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dzaju grupy (kontrolna, z  kodeksami ustrukturalizowanymi, z  kodeksami nie‑
ustrukturalizowanymi), przeprowadzona oddzielnie dla obu pomiarów, nie wy‑
kazała istotnych statystycznie różnic. 

ponieważ rozkłady wyników dla obu pomiarów w  grupie kontrolnej oraz 
podpisującej kodeksy nieustrukturalizowane istotnie odbiegały od normalnego, 
a  liczebność grup nie przekraczała 30 osób, otrzymane zależności zostały po‑
twierdzone dodatkowo analizą z  wykorzystaniem nieparametrycznych testów 
kolejności par Wilcoxona oraz testu kruskala–Wallisa. graficzną reprezentację 
osiągniętych wyników przedstawia rysunek 21.

Rysunek 21. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów trzeciego roku z grupy kontrolnej, podpisującej kodeksy ustrukturalizowane i nieustruktu‑
ralizowane.

 

porównanie częstości nieuczciwości akademickiej deklarowanej przez stu‑
dentów podpisujących kodeksy honorowe o  różnym poziomie odniesienia do 
Ja oraz studentów ich niepodpisujących przeprowadzone zostało w schemacie 2 
(moment pomiaru: pierwszy versus drugi) × 3 (rodzaju grupy: kontrolna versus 
kodeksy bez odniesienia do Ja „nie oszukuj” versus kodeksy z odniesieniem do Ja 
„nie bądź oszustem”) w modelu jednozmiennowym.

W przypadku studentów pierwszego roku uzyskany został istotny efekt głów‑ 
ny dla momentu pomiaru (F = 10,13; p = 0,002; ηp

2 = 0,071), wskazujący na wyż‑
szy poziom deklarowanej nieuczciwości akademickiej w drugim pomiarze, nie‑
istotny efekt główny dla rodzaju grupy (F = 2,54; p = 0,083; ηp

2 = 0,04) oraz 
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istotny efekt interakcji momentu pomiaru i rodzaju grupy (F = 5,99; p = 0,003; 
ηp

2 = 0,083), wskazując, iż efekt momentu pomiaru jest różny dla poszczególnych 
grup badanych. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna, z ko‑
deksami bez odniesienia do Ja – „nie oszukuj”, z kodeksami z odniesieniem do 
Ja – „nie bądź oszustem”), wykazała istotne różnice w deklarowanej nieuczciwo‑
ści akademickiej pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem dla grupy kontrolnej 
(różnica średnich = –1,88; p = 0,007) oraz dla grupy podpisującej kodeksy ho‑
norowe z odniesieniem do Ja (różnica średnich = −2,30; p < 0,001). W obu przy‑
padkach częstość deklarowanej nieuczciwości była niższa na początku semestru. 
Natomiast wyniki osób należących do grupy z kodeksami bez odniesienia do Ja 
wskazywały na niższy poziom nieuczciwości akademickiej w  trakcie drugiego 
pomiaru, jednak różnica ta nie okazała się istotna statystycznie (różnica śred‑
nich = 0,58; p = 0,36). Analiza prostych efektów głównych dla rodzaju grupy 
(kontrolna, z kodeksami bez odniesienia do Ja „nie oszukuj”, z kodeksami z od‑
niesieniem do Ja „nie bądź oszustem”), przeprowadzona oddzielnie dla obu po‑
miarów, nie wykazała istotnych statystycznie różnic. 

ponieważ analiza równości wariancji błędu mierzona testem levene’a okaza‑
ła się istotna statystycznie w pierwszym pomiarze, otrzymane zależności zostały 
potwierdzone dodatkowo analizą z wykorzystaniem nieparametrycznych testów 
kolejności par Wilcoxona oraz testu kruskala –Wallisa. graficzną reprezentację 
osiągniętych wyników przedstawia rysunek 22.
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Rysunek 22. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów pierwszego roku z grupy kontrolnej, podpisującej kodeksy z odniesieniem do Ja i bez odnie‑
sienia do Ja.

 

Analiza wyników osiągniętych przez studentów drugiego roku wykazała 
istotny efekt główny momentu pomiaru (F = 12,91; p = 0,001; ηp

2 = 0,13), nie‑
istotny efekt główny dla rodzaju grupy (F = 0,50; p = 0,611; ηp

2 = 0,01) oraz nie‑
istotny efekt interakcji momentu pomiaru i rodzaju grupy (F = 0,22; p = 0,801; 
ηp

2 = 0,05). Choć poziom nieuczciwości w drugim pomiarze był istotnie niższy, 
to efekt momentu pomiaru nie był różny dla trzech wyróżnionych grup. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna, z ko‑
deksami bez odniesienia do Ja – „nie oszukuj”, z kodeksami z odniesieniem do 
Ja – „nie bądź oszustem”), wykazała istotne różnice w  deklarowanej nieuczci‑
wości akademickiej pomiędzy pierwszym i  drugim pomiarem dla grupy kon‑
trolnej (różnica średnich = 2,39; p = 0,03) oraz dla grupy podpisującej kodeksy 
honorowe z odniesieniem do Ja (różnica średnich = 1,97; p = 0,02). W obu przy‑
padkach poziom nieuczciwości był wyższy na początku semestru. Analiza pro‑
stych efektów głównych dla rodzaju grupy (kontrolna, z kodeksami bez odniesie‑ 
nia do Ja – „nie oszukuj”, z kodeksami z odniesieniem do Ja – „nie bądź oszu‑
stem”), przeprowadzona oddzielnie dla obu pomiarów, nie wykazała istotnych 
statystycznie różnic. graficzną reprezentację osiągniętych wyników przedstawia 
rysunek 23.
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Rysunek 23. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów drugiego roku z grupy kontrolnej, podpisującej kodeksy z odniesieniem do Ja i bez odniesie‑
nia do Ja.

 

Analiza wyników osiągniętych przez studentów trzeciego roku wykazała istot‑ 
ny efekt główny dla momentu pomiaru (F = 37,84; p < 0,001; ηp

2 = 0,29), nie‑
istotny efekt główny dla rodzaju grupy (F = 0,51; p = 0,604; ηp

2 = 0,01) oraz 
nieistotny efekt interakcji momentu pomiaru i rodzaju grupy (F = 0,93; p = 0,910; 
ηp

2 = 0,002). deklarowana przez badanych nieuczciwość była istotnie niższa 
pod koniec semestru, natomiast efekt momentu pomiaru nie był różny dla trzech 
wyróżnionych grup. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna, z ko‑
deksami bez odniesienia do Ja – „nie oszukuj”, z kodeksami z odniesieniem do 
Ja – „nie bądź oszustem”), wykazała istotne różnice w  deklarowanej nieuczci‑
wości akademickiej między pomiarami dla wszystkich grup: kontrolnej (różni‑
ca średnich = 3,33; p = 0,002), dla grupy podpisującej kodeksy honorowe bez 
odniesienia do Ja (różnica średnich = 3,86; p < 0,001) oraz dla grupy podpisują‑
cej kodeksy honorowe z odniesieniem do Ja (różnica średnich = 3,36; p = 0,001). 
We wszystkich grupach deklarowana nieuczciwość akademicka była niższa przy 
drugim pomiarze. Analiza prostych efektów głównych dla rodzaju grupy (kon‑
trolna, z kodeksami bez odniesienia do Ja – „nie oszukuj”, z kodeksami z odnie‑
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sieniem do Ja – „nie bądź oszustem”), przeprowadzona oddzielnie dla obu po‑
miarów, nie wykazała istotnych statystycznie różnic. 

ponieważ rozkłady wyników dla obu pomiarów w  grupie kontrolnej istot‑
nie odbiegały od normalnego, a  liczebność próby nie przekraczała 30 pomia‑
rów, otrzymane zależności zostały potwierdzone dodatkowo analizą z wykorzy‑
staniem nieparametrycznych testów kolejności par Wilcoxona oraz testu kru‑
skala–Wallisa. graficzną reprezentację osiągniętych wyników przedstawia ry‑
sunek 24.

Rysunek 24. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów trzeciego roku z grupy kontrolnej, podpisującej kodeksy z odniesieniem do Ja i bez odniesie‑
nia do Ja.

 

porównanie częstości nieuczciwości akademickiej deklarowanej przez stu‑
dentów podpisujących kodeksy honorowe zarówno o różnym poziomie ustruk‑
turalizowania, jak i różnym poziomie odniesienia do Ja oraz studentów niepod‑
pisujących kodeksów honorowych przeprowadzone zostało w schemacie 2 (mo‑
ment pomiaru: pierwszy versus drugi) × 5 (rodzaj grupy: kontrolna „k” versus 
kodeksy nieustrukturalizowane bez odniesienia do Ja „W1” versus kodeksy nie‑
ustrukturalizowane z odniesieniem do Ja „W2” versus kodeksy ustrukturalizo‑
wane bez odniesienia do Ja „W3” versus kodeksy ustrukturalizowane z odniesie‑
niem do Ja „W4”) w modelu jednozmiennowym.
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W przypadku studentów pierwszego roku uzyskany został istotny efekt głów‑
ny dla momentu pomiaru (F = 7,95; p = 0,006; ηp

2 = 0,058), wskazujący na wyż‑
szy poziom deklarowanej nieuczciwości akademickiej w drugim pomiarze, nie‑
istotny efekt główny dla rodzaju grupy (F = 1,69; p = 0,157; ηp

2 = 0,05) oraz istot‑
ny efekt interakcji momentu pomiaru i rodzaju grupy (F = 3,62; p = 0,008; ηp

2 = 
0,10), wskazując, iż efekt momentu pomiaru jest różny dla poszczególnych grup 
badanych. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna „k”, 
z  kodeksami nieustrukturalizowanymi bez odniesienia do Ja „W1”, z  kodeksa‑
mi nieustrukturalizowanymi z  odniesieniem do Ja „W2”, z  kodeksami ustruk‑
turalizowanymi bez odniesienia do Ja „W3”, z kodeksami ustrukturalizowanymi 
z odniesieniem do Ja „W4”), wykazała istotne różnice w deklarowanej nieuczci‑
wości akademickiej pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem dla grupy kontro‑
lnej (k; różnica średnich = −1,88; p = 0,007), dla grupy podpisującej nieustruk‑
turalizowane kodeksy honorowe z odniesieniem do Ja (W2; różnica średnich = 
−2,44; p = 0,008) oraz dla grupy podpisującej ustrukturalizowane kodeksy hono‑
rowe z odniesieniem do Ja (W4; różnica średnich = −2,17; p = 0,02). We wszyst‑
kich przypadkach częstość deklarowanej nieuczciwości była niższa na począt‑
ku semestru. Wyniki osób należących do grupy z nieustrukturalizowanymi ko‑
deksami bez odniesienia do Ja wskazywały na niższy poziom nieuczciwości aka‑
demickiej w trakcie drugiego pomiaru, jednak różnica ta nie okazała się istotna 
statystycznie (W1; różnica średnich = 1,52; p = 0,08). Analiza prostych efektów 
głównych dla rodzaju grupy (kontrolna „k”, z kodeksami nieustrukturalizowa‑
nymi bez odniesienia do Ja „W1”, z kodeksami nieustrukturalizowanymi z od‑
niesieniem do Ja „W2”, z kodeksami ustrukturalizowanymi bez odniesienia do 
Ja „W3”, z kodeksami ustrukturalizowanymi z odniesieniem do Ja „W4”), prze‑
prowadzona oddzielnie dla obu pomiarów, nie wykazała istotnych statystycz‑ 
nie różnic. 

ponieważ analiza równości wariancji błędu mierzona testem levene’a okaza‑
ła się istotna statystycznie w pierwszym pomiarze, a rozkłady zmiennych odbie‑
gały od normalnych w sześciu mało licznych grupach, otrzymane zależności zo‑
stały potwierdzone dodatkowo analizą z  wykorzystaniem nieparametrycznych 
testów kolejności par Wilcoxona oraz testu kruskala–Wallisa. graficzną repre‑
zentację osiągniętych wyników przedstawia rysunek 25.
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Rysunek 25. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów pierwszego roku z grupy kontrolnej i grup podpisujących różne rodzaje kodeksów honoro‑
wych.

 

Analiza wyników osiągniętych przez studentów drugiego roku wykazała 
istotny efekt główny momentu pomiaru (F = 11,43; p = 0,001; ηp

2 = 0,12), istotny 
efekt główny dla rodzaju grupy (F = 3,57; p = 0,010; ηp

2 = 0,14) oraz nieistot‑
ny efekt interakcji momentu pomiaru i  rodzaju grupy (F = 0,26; p = 0,900; 
ηp

2 = 0,01). Choć poziom nieuczciwości w drugim pomiarze był istotnie niższy, to 
efekt momentu pomiaru nie jest różny dla trzech wyróżnionych grup. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna „k”, 
z kodeksami nieustrukturalizowanymi bez odniesienia do Ja „W1”, z kodeksami 
nieustrukturalizowanymi z odniesieniem do Ja „W2”, z kodeksami ustrukturali‑
zowanymi bez odniesienia do Ja „W3”, z kodeksami ustrukturalizowanymi z od‑
niesieniem do Ja „W4”), wykazała istotne różnice w  deklarowanej nieuczciwo‑
ści akademickiej pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem dla grupy kontrolnej  
(k; różnica średnich = 2,39; p = 0,03) oraz dla grupy podpisującej nieustruktura‑
lizowane kodeksy honorowe z odniesieniem do Ja (W2; różnica średnich = 2,38; 
p = 0,05). W obu przypadkach poziom nieuczciwości był wyższy na początku se‑
mestru. Analiza prostych efektów głównych dla rodzaju grupy (kontrolna „k”, 
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z kodeksami nieustrukturalizowanymi bez odniesienia do Ja „W1”, z kodeksami 
nieustrukturalizowanymi z odniesieniem do Ja „W2”, z kodeksami ustrukturali‑
zowanymi bez odniesienia do Ja „W3”, z kodeksami ustrukturalizowanymi z od‑
niesieniem do Ja „W4”), przeprowadzona oddzielnie dla obu pomiarów, nie wy‑
kazała istotnych statystycznie różnic. 

ponieważ rozkłady zmiennych odbiegały od normalnych w czterech mało licz‑ 
nych grupach, otrzymane zależności zostały dodatkowo przeanalizowane z wy‑
korzystaniem nieparametrycznych testów kolejności par Wilcoxona oraz testu 
kruskala–Wallisa. W przypadku pomiarów zależnych wyniki testu Wilcoxona, 
w przeciwieństwie do analizy opisanej powyżej, wykazały brak istotnych staty‑
stycznie różnic pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem dla grupy podpisującej  
nieustrukturalizowane kodeksy honorowe z odniesieniem do Ja (W2; z = −1,54; 
p = 0,12) oraz istotne statystycznie różnice między pomiarami dla grupy podpi‑
sującej ustrukturalizowane kodeksy honorowe z odniesieniem do Ja (W4; z = −2,34; 
p = 0,02), wskazujące na niższy poziom deklarowanej nieuczciwości pod koniec 
semestru. ze względu na brak zgodności między wynikami interpretacji pod‑
dane zostaną rezultaty otrzymane z  wykorzystaniem testu nieparametryczne‑
go. Wyniki testu kruskala–Wallisa pozostają zgodne z wynikami opisanej wyżej 
analizy. graficzną reprezentację osiągniętych wyników przedstawia rysunek 26.

Rysunek 26. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla studen‑
tów drugiego roku z grupy kontrolnej i grup podpisujących różne rodzaje kodeksów honorowych.
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W grupie studentów trzeciego roku uzyskany został istotny efekt główny  
dla momentu pomiaru (F = 21,88; p < 0,001; ηp

2 = 0,20), nieistotny efekt główny dla 
rodzaju grupy (F = 0,88; p = 0,481; ηp

2 = 0,04) oraz nieistotny efekt interakcji 
momentu pomiaru i  rodzaju grupy (F = 1,19; p = 0,32; ηp

2 = 0,05). deklarowa‑
na przez badanych nieuczciwość była istotnie niższa pod koniec semestru, nato‑
miast efekt momentu pomiaru nie był różny dla trzech wyróżnionych grup. 

Analiza prostych efektów głównych dla momentu pomiaru (pomiar 1, po‑
miar 2), przeprowadzona oddzielnie dla poszczególnych grup (kontrolna „k”, 
z  kodeksami nieustrukturalizowanymi bez odniesienia do Ja „W1”, z  kodeksa‑
mi nieustrukturalizowanymi z  odniesieniem do Ja „W2”, z  kodeksami ustruk‑
turalizowanymi bez odniesienia do Ja „W3”, z kodeksami ustrukturalizowanymi 
z odniesieniem do Ja „W4”), wykazała istotne różnice w deklarowanej nieuczci‑
wości akademickiej między pomiarami dla grupy kontrolnej (k; różnica śred‑
nich = 3,33; p = 0,002), dla grupy podpisującej ustrukturalizowane kodeksy ho‑
norowe bez odniesienia do Ja (W3; różnica średnich = 4,16; p < 0,001) oraz dla 
grupy podpisującej ustrukturalizowane kodeksy honorowe z odniesieniem do Ja 
(W4; różnica średnich = 4,48; p < 0,001). We wszystkich grupach deklarowana 
nieuczciwość akademicka była niższa przy drugim pomiarze. Analiza prostych 
efektów głównych dla rodzaju grupy (kontrolna „k”, z kodeksami nieustruktu‑
ralizowanymi bez odniesienia do Ja „W1”, z kodeksami nieustrukturalizowany‑
mi z odniesieniem do Ja „W2”, z kodeksami ustrukturalizowanymi bez odniesie‑
nia do Ja „W3”, z kodeksami ustrukturalizowanymi z odniesieniem do Ja „W4”), 
przeprowadzona oddzielnie dla obu pomiarów, nie wykazała istotnych staty‑
stycznie różnic. 

ponieważ rozkłady zmiennych odbiegały od normalnych w pięciu mało licz‑
nych grupach, otrzymane zależności zostały potwierdzone dodatkowo analizą 
z wykorzystaniem nieparametrycznych testów kolejności par Wilcoxona oraz te‑
stu kruskala–Wallisa. graficzną reprezentację osiągniętych wyników przedsta‑
wia rysunek 27.
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Rysunek 27. deklarowana częstość nieuczciwości akademickiej w dwóch pomiarach dla stu‑
dentów trzeciego roku z grupy kontrolnej i grup podpisujących różne rodzaje kodeksów hono‑ 
rowych.

 

Analiza różnic w deklarowanej nieuczciwości akademickiej między grupa‑ 
mi kontrolnymi i poszczególnymi grupami eksperymentalnymi w odniesieniu 
do rodzaju nieuczciwego zachowania. Różnice między grupami eksperymen‑
talnymi i  kontrolnymi, w  odniesieniu do konkretnych rodzajów nieuczciwego  
zachowania, analizowano z wykorzystaniem testu kolejności par Wilcoxona, te‑
stu kruskala–Wallisa oraz testu Jonckheere–terpstra. przeprowadzone obli‑
czenia dotyczyły różnic pomiędzy pierwszym i  drugim pomiarem nieuczciwo‑
ści oraz różnic między wynikami osiągniętymi w poszczególnych grupach pod 
koniec semestru dla deklarowanej przez studentów częstości popełniania 16 ro‑
dzajów oszustw, wyszczególnionych w  Skali nieuczciwości akademickiej. ponie‑
waż wyniki uzyskane dla grup kontrolnych zostały już omówione w  podroz‑
dziale Analiza różnic w  deklarowanej nieuczciwości akademickiej między gru-
pami kontrolnymi i  eksperymentalnymi w  odniesieniu do rodzaju nieuczciwego  
zachowania, poniżej przedstawione i opisane zostaną jedynie istotne statystycz‑
nie różnice otrzymane dla grup eksperymentalnych.

W przypadku studentów pierwszego roku istotne różnice między pomiara‑
mi w grupach eksperymentalnych zanotowano dla siedmiu rodzajów deklarowa‑
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nego nieuczciwego zachowania, z których jedno powtarzało się między wyszcze‑
gólnionymi grupami. istotne statystycznie różnice prezentuje tabela 27.

Tabela 27
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami, dla grup ekspe-
rymentalnych w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (pierwszy rok studiów)

Grupa Nieuczciwość akademicka

Test Wilcoxona  
dla grup zależnych

z Ujemne
rangi

dodatnie
rangi

Grupa W1 Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzami-
nu lub kolokwium.

−2,29* 9 2

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez po-
dawania ich źródła.

−2,24* 8 2

Grupa W2 Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zada-
niu, podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodziel-
ną pracę.

2,57* 1 9

Grupa W3 Fabrykowanie lub fałszowanie bibliografii. −2,33* 6 0

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej 
pracy.

2,25* 0 6

Grupa W4 Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egza-
minie lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

3,31* 0 13

Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium bez jego wiedzy.

2,68* 2 12

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. 1,93* 1 6

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez po-
dawania ich źródła.

−2,35* 10 2

* p < 0,05.

osoby podpisujące nieustrukturalizowany kodeks bez odniesienia do Ja 
(W1) istotnie rzadziej pod koniec semestru pomagały komuś innemu w  oszu‑ 
kiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium oraz deklarowały przeglądanie inter‑ 
netu w poszukiwaniu pomysłów, bez podawania ich źródła. Natomiast osoby pod‑ 
pisujące nieustrukturalizowany kodeks z  odniesieniem do Ja (W2) częściej  
pod koniec semestru pracowały wspólnie z  innymi przy wyznaczonym zada‑
niu, podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę. Wśród osób 
podpisujących ustrukturalizowane kodeksy bez odniesienia do Ja (W3) na po‑
czątku semestru częściej deklarowane było fabrykowanie lub fałszowanie biblio‑
grafii, a  rzadziej otrzymywanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pra‑
cy. studenci należący do ostatniej grupy (W4; kodeksy ustrukturalizowane z od‑
niesieniem do Ja) podczas pierwszego pomiaru częściej deklarowali przeglądanie 
internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez podawania ich źródła, natomiast pod‑
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czas drugiego pomiaru częściej deklarowali dowiadywanie się w nieuczciwy spo‑
sób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone, 
ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolokwium bez jego wiedzy, 
a także oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. 

porównanie deklarowanej w drugim pomiarze częstości nieuczciwości aka‑
demickiej w poszczególnych grupach, przeprowadzone testem kruskala–Wallisa 
dla 16 rodzajów oszustw okazało się istotne w przypadku fabrykowania lub fał‑
szowania bibliografii [H(4) = 10,07; p = 0,04]. Wyniki porównań parami nie wy‑
kazały jednak istotnych różnic między wyróżnionymi grupami. istotna wartość 
statystki H związana jest najprawdopodobniej z  wysokim poziomem nieuczci‑
wości w grupie kontrolnej (R = 77,01), który różnił się od poziomu uzyskanego 
w grupie W1 (R = 60,62) na poziomie istotności p = 0,07. 

Analiza przeprowadzana dla wyników drugiego pomiaru nieuczciwości 
z  wykorzystaniem testu Jonckheere–terpstra wykazała natomiast istotny staty‑
stycznie trend (J = 3070,00; z = −2,31; p = 0,02) dla używania ściągi podczas eg‑
zaminu lub kolokwium, wskazujący na spadek tego rodzaju nieuczciwości wraz 
ze zmieniającą się przynależnością grupową. graficzną reprezentację osiągnię‑
tych wyników przedstawia rysunek 28.

Rysunek 28. Analiza trendu dla używania ściągi podczas egzaminu lub kolokwium wśród studen‑
tów pierwszego roku dla grupy kontrolnej i grup podpisujących różne rodzaje kodeksów hono‑
rowych.

 

Wartości pomiarów deklarowanej nieuczciwości akademickiej, dokonywa‑
nych na początku i na końcu semestru w grupie studentów drugiego roku, którzy 
podpisali ustrukturalizowane kodeksy bez odniesienia do Ja (W3), analizowane 
oddzielnie dla każdego z pytań skali nieuczciwości, nie różniły się istotnie mię‑
dzy sobą. W  przypadku pozostałych grup istotne statystycznie różnice między 
pomiarami zanotowano dla częstości podejmowania trzech rodzajów oszustw, 
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z których jedno powtarzało się w dwóch grupach. istotne statystycznie różnice 
prezentuje tabela 28.

Tabela 28
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami, dla grup ekspe-
rymentalnych w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (drugi rok studiów)

Grupa Nieuczciwość akademicka

Test Wilcoxona  
dla grup zależnych

z
Ujemne 

rangi
dodatnie 

rangi

Grupa W1 Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez po-
dawania ich źródła.

−2,56* 8 0

Grupa W2 Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej 
pracy.

−2,27* 6 0

Grupa W3 Brak różnic.

Grupa W4 Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egza-
minie lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−2,48* 12 1

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez po-
dawania ich źródła.

−2,06* 6 1

* p < 0,05.

podczas pierwszego pomiaru częściej deklarowane było przeglądanie inter‑
netu w poszukiwaniu pomysłów, bez podawania ich źródła (grupa podpisująca  
nieustrukturalizowany kodeks bez odniesienia do Ja „W1” i  ustrukturalizowa‑
ny z  odniesieniem do Ja „W4”), otrzymywanie istotnej, niedozwolonej pomocy  
w  zadanej pracy (grupa podpisująca kodeks nieustrukturalizowany z  odniesie‑
niem do Ja „W2”) oraz dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egza‑
minie lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone (grupa podpisująca 
kodeks ustrukturalizowany z odniesieniem do Ja „W4”). 

porównanie deklarowanej w drugim pomiarze częstości nieuczciwości aka‑
demickiej w poszczególnych grupach, przeprowadzone testem kruskala–Wallisa 
dla 16 rodzajów oszustw, okazało się, podobnie jak wśród studentów pierwszego 
roku, istotne w wypadku fabrykowania lub fałszowania bibliografii [H(4) = 9,65; 
p = 0,05]. Wyniki porównań parami nie wykazały jednak istotnych różnic mię‑
dzy wyróżnionymi grupami. istotna wartość statystki H związana jest najpraw‑
dopodobniej z wysokim poziomem nieuczciwości w grupie W1 (R = 52,38), któ‑
ry różnił się od poziomu uzyskanego w grupie W4 (R = 41,50) na poziomie istot‑
ności p = 0,14. 

Analiza dla wyników drugiego pomiaru nieuczciwości przeprowadzana z wy‑ 
korzystaniem testu Jonckheere–terpstra wykazała ponownie istotny statystycz‑
nie trend (J = 1312,00; z = −2,60; p = 0,009) dla używania ściągi podczas egza‑
minu lub kolokwium, wskazujący na spadek tego rodzaju nieuczciwości wraz ze 
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zmieniającą się przynależnością grupową. graficzną reprezentację osiągniętych 
wyników przedstawia rysunek 29.

Rysunek 29. Analiza trendu dla używania ściągi podczas egzaminu lub kolokwium wśród studen‑
tów drugiego roku dla grupy kontrolnej i grup podpisujących różne rodzaje kodeksów honoro‑
wych.

 

Wśród studentów trzeciego roku istotne różnice między pomiarami nie‑
uczciwości w grupach eksperymentalnych dotyczyły dziesięciu nieuczciwych za‑
chowań, z których jedno powtarzało się w dwóch grupach. istotne statystycznie 
różnice prezentuje tabela 29.

Tabela 29
Różnice w deklarowanej częstości nieuczciwości akademickiej pomiędzy pomiarami, dla grup ekspe-
rymentalnych w odniesieniu do rodzaju nieuczciwego zachowania (trzeci rok studiów)

Grupa Nieuczciwość akademicka

Test Wilcoxona  
dla grup zależnych

z
Ujemne 

rangi
dodatnie 

rangi

Grupa W1 Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzami-
nu lub kolokwium.

−2,27* 6 0

Grupa W2 Brak różnic.

Grupa W3 Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egza-
minie lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−3,46** 16 1

Otrzymanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej 
pracy.

−2,64* 8 0

Przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez po-
dawania ich źródła.

−2,89** 15 2

Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia, 
w celu sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

−2,41* 8 1

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
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Grupa Nieuczciwość akademicka

Test Wilcoxona  
dla grup zależnych

z
Ujemne 

rangi
dodatnie 

rangi

Grupa W4 Ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolo-
kwium.

−2,36* 9 2

Dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egza-
minie lub kolokwium, zanim zostało ono przeprowadzone.

−2,20* 13 4

Pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzami-
nu lub kolokwium.

−2,02* 10 2

Oszukiwanie podczas egzaminu w jakikolwiek inny sposób. −2,64* 8 2

Pracowanie wspólnie z innymi przy wyznaczonym zada-
niu, podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodziel-
ną pracę.

−2,10* 10 3

Użycie telefonu komórkowego, w celu wysłania wiadomo-
ści z prośbą o pomoc podczas egzaminu.

−2,12* 5 0

* p < 0,05. ** p < 0,01.

W przypadku osób podpisujących nieustrukturalizowane kodeksy istotna 
różnica dotyczyła tylko wersji bez odniesienia do Ja (W1) i związana była z częst‑
szym deklarowaniem na początku semestru pomagania komuś innemu w oszu‑
kiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium. W grupie studentów podpisujących 
kodeksy ustrukturalizowane bez odniesienia do Ja (W3) rzadziej pod koniec  
semestru deklarowano: dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na eg‑
zaminie lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone, otrzymywanie 
istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy, przeglądanie internetu w po‑
szukiwaniu pomysłów, bez podawania źródła oraz używanie telefonu komórko‑
wego lub innego urządzenia w celu sfotografowania arkusza egzaminacyjnego. 
ostatnia z wyodrębnionych grup (kodeksy ustrukturalizowane z odniesieniem 
do Ja „W4”) podczas pierwszego pomiaru częściej zgłaszała aż sześć działań, do  
których należały: ściąganie od innego studenta podczas egzaminu lub kolok‑ 
wium, dowiadywanie się w nieuczciwy sposób, co było na egzaminie lub kolo‑
kwium, zanim zostały one przeprowadzone, pomaganie komuś innemu w oszu‑
kiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium, oszukiwanie podczas egzaminu 
w jakikolwiek inny sposób, pracowanie wspólnie z  innymi przy wyznaczonym 
zadaniu, podczas gdy nauczyciel akademicki prosił o samodzielną pracę, a tak‑
że używanie telefonu komórkowego w celu wysłania wiadomości z prośbą o po‑
moc podczas egzaminu. 

Analizy przeprowadzone dla drugiego pomiaru testem kruskala–Wallisa 
okazały się istotne statystycznie dla pomagania komuś innemu w  oszukiwaniu 
podczas egzaminu lub kolokwium [H(4) = 9,58; p = 0,05] oraz używania tele‑
fonu komórkowego lub innego urządzenia w  celu sfotografowania arkusza eg‑

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony
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zaminacyjnego [H(4) = 11,45; p = 0,02]. porównania parami wykazały istotne 
statystycznie różnice między grupą kontrolną (k) i  W1 w  przypadku pomaga‑
nia komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium (z = 3,02; 
p = 0,03) oraz między grupą W2 i W3 w przypadku używania telefonu komórko‑
wego lub innego urządzenia, żeby sfotografować arkusz egzaminacyjny (z = 3,26; 
p = 0,01). osoby z grupy kontrolnej (k) istotnie częściej deklarowały pomaganie 
komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium w porównaniu 
z grupą podpisującą nieustrukturalizowane kodeksy bez odniesienia do Ja (W1), 
natomiast osoby podpisujące nieustrukturalizowane kodeksy z odniesieniem do 
Ja (W2) istotnie częściej używały telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
w celu sfotografowania arkusza egzaminacyjnego w porównaniu z osobami pod‑
pisującymi ustrukturalizowane kodeksy bez odniesienia do Ja (W3).

Analiza dla wyników drugiego pomiaru nieuczciwości przeprowadzana 
z wykorzystaniem testu Jonckheere–terpstra nie wykazała istotnego statystycz‑
nie trendu dla żadnego z analizowanych rodzajów nieuczciwego zachowania. 

Podsumowanie

Celem badania było zweryfikowanie skuteczności autorskiej metody przeciw‑
działania nieuczciwości akademickiej wśród studentów. Weryfikacji dokonano, 
przeprowadzając pomiar deklarowanej częstości podejmowania oszustw na po‑
czątku oraz pod koniec semestru, w trakcie którego metoda została zaimplemen‑
towana. Wyniki analiz umożliwiły częściowe potwierdzenie dwóch z postawio‑
nych hipotez i dostarczyły informacji na temat specyfiki podejmowanych przez 
studentów nieuczciwych działań.

deklarowana na początku semestru częstość podejmowania nieuczciwych 
działań różniła się istotnie w  zależności od roku, na którym studiowali bada‑
ni. Fakt, że poziom deklarowanej nieuczciwości był niższy dla studentów pierw‑
szego roku, w porównaniu ze studentami drugiego i trzeciego roku, może świad‑
czyć o zmieniającym się w trakcie studiów podejściu do oszustw akademickich. 
być może obserwowane przez polskich studentów przyzwolenie społeczne na 
oszukiwanie akademickie kształtuje przychylne postawy w odniesieniu do tego 
zjawiska (por. Chudzicka ‑Czupała i in., 2013), wzmacniane dodatkowo postrze‑
ganą powszechnością nieuczciwości na własnej uczelni oraz brakiem stygmaty‑
zacji wobec osób dopuszczających się oszustw akademickich (por. błachnio, We‑
remko, 2011; Chudzicka ‑Czupała i  in., 2016). Wskazuje to na istotne znaczenie 
wprowadzania oddziaływań promujących uczciwość akademicką już na pierw‑
szym roku studiów, tak aby miały szansę wpływać na kształtujące się wśród stu‑
dentów normy grupowe dotyczące oszukiwania. 

Fakt, że deklarowana przez studentów pod koniec semestru częstość po‑
pełnianych oszustw okazała się, w porównaniu z początkiem semestru, wyższa 
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wśród studentów pierwszego roku oraz niższa wśród studentów drugiego i trze‑
ciego roku, może natomiast być związany z  różnicą w zakresie liczebności stu‑
dentów na każdym z powyższych poziomów kształcenia. Wysoka liczba studen‑
tów w grupach ćwiczeniowych oraz wyższa ogólna liczba osób studiujących na 
pierwszym roku, w  porównaniu z  rokiem drugim i  trzecim, może przekładać 
się na zwiększoną trudność wykrywania nieuczciwych działań studentów przez 
wykładowców oraz ograniczoną możliwość wykorzystywania przez nich proce‑
dur sprawdzania wiedzy zmniejszających szansę na oszukiwanie i wspierających 
rozwój zaangażowania w zdobywanie wiedzy, np. prace i projekty zaliczeniowe  
konsultowane z  wykładowcą na każdym etapie realizacji i  modyfikowane na 
podstawie przygotowywanych przez niego obszernych informacji zwrotnych 
(por. Faucher, Caves, 2009).

Deklarowana nieuczciwość studentów po wprowadzeniu kodeksu. studen‑
ci, którzy podpisali i  którzy nie podpisali kodeksów honorowych, pod koniec 
semestru deklarowali podobną ogólną częstość popełnionych oszustw akade‑
mickich. brak efektu kodeksów honorowych może wynikać z  faktu, że kontakt 
z nimi miał charakter jednorazowy i nie był częścią szerzej obowiązującego sys‑
temu, mającego na celu przeciwdziałanie nieuczciwości akademickiej. być może 
oczekiwany wpływ kodeksów na zachowanie studentów mógłby zostać zaobser‑
wowany, gdyby ich treść była wciąż dostępna w pamięci, a więc gdyby czas mię‑
dzy obydwoma pomiarami był krótszy lub gdyby treść kodeksów była udostęp‑
niona na stronie internetowej Wydziału czy przypominana przez prowadzących 
zajęcia. dla studentów niezaznajomionych z  ideą kodeksów honorowych samo 
podpisywanie dokumentu odwołującego się do identyfikacji z uczelnią i promo‑
wanych przez nią zasad postępowania może nie stanowić dostatecznie istotnego  
powodu rezygnacji z nieuczciwego działania. za takim wyjaśnieniem przemawia‑ 
ją wyniki badania opisanego w  rozdziale Psychologiczne wyznaczniki nieuczci-
wości akademickiej – badania własne – aż 75% biorących w nim udział studen‑
tów stwierdziło, że ślubowanie i podpisanie akademickiego kodeksu honorowego  
nie stanowi skutecznego sposobu przeciwdziałania nieuczciwości na studiach.

studenci pierwszego roku, należący do grupy kontrolnej, pod koniec seme‑
stru deklarowali większą częstość nieuczciwości w  porównaniu z  początkiem 
semestru, natomiast u  studentów z  grupy eksperymentalnej deklarowana czę‑
stość nieuczciwości pozostała bez zmian. Możliwymi wytłumaczeniami wzrostu 
zgłaszanej ilości oszustw wśród studentów niepodpisujących kodeksów hono‑ 
rowych jest pojawienie się większej liczby sytuacyjnych szans na podejmowanie  
nieuczciwych działań, być może niedostępnych w  trakcie pierwszego semestru, 
a także większe zaznajomienie się ze specyfiką studiowania i możliwościami po‑
pełniania określonego typu oszustw w  ich trakcie. pojawiającymi się częściej 
w  drugim pomiarze działaniami były w  ich przypadku: używanie ściągi, ścią‑
ganie od innego studenta oraz pomaganie komuś innemu. działania te, jak po‑
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kazały wyniki w  badaniu opisanym w  rozdziale Przewidywanie nieuczciwości 
akademickiej – badania własne, wymagają nie tylko nabycia umiejętności w ich 
przeprowadzaniu, ale też przejawiane są z różnym prawdopodobieństwem w za‑
leżności od poziomu czynników sytuacyjnych takich jak: trudność zdawanego 
przedmiotu, podejście wykładowcy do nadzoru w czasie egzaminów czy sposób 
zachowania się innych.

Fakt, iż tego typu różnica nie wystąpiła wśród studentów podpisujących ko‑
deksy, może wynikać z wpływu informacji w nich zawartych, przestrzegających 
przed angażowaniem się w  nieuczciwe działania i  informujących, w  tym, być 
może newralgicznym dla kształtowania się postaw wobec nieuczciwości na stu‑
diach, momencie o  zasadach cenionych w  środowisku akademickim. pewnym 
wsparciem dla tej możliwości jest także fakt, że w  drugim pomiarze nieuczci‑
wości studenci z grupy eksperymentalnej rzadziej deklarowali fabrykowanie lub 
fałszowanie bibliografii i przeglądanie internetu w poszukiwaniu pomysłów, bez 
podawania ich źródła, co zostało wyszczególnione w ustrukturalizowanych ko‑
deksach jako przejaw nieakceptowanych w środowisku akademickim zachowań. 
ponieważ jednak różnica w deklarowanej nieuczciwości między studentami gru‑
py kontrolnej i  eksperymentalnej nie okazała się pod koniec semestru istotna, 
możliwe, że oddziaływanie samego kodeksu nie było wystarczającym czynni‑
kiem prewencyjnym. 

studenci drugiego oraz trzeciego roku deklarowali niższą częstość podejmo‑
wania nieuczciwych działań pod koniec semestru zarówno w grupach kontrol‑ 
nych, jak i  eksperymentalnych, co wraz z  brakiem różnic między nimi może 
świadczyć o  pojawieniu się dodatkowego czynnika wpływającego na obniżenie 
częstości oszustw. Fakt ten może wynikać z uwarunkowań sytuacyjnych, a więc 
braku możliwości czy potrzeby podejmowania oszustw w trakcie zajęć i egzami‑ 
nów z przedmiotów odbywających się w danym semestrze lub z uwarunkowań 
interpersonalnych w  postaci specyficznego wpływu osoby prowadzącej zajęcia. 
Wsparciem tej interpretacji jest fakt, że wszyscy studenci drugiego roku rzadziej 
pod koniec semestru deklarowali dowiadywanie się w  nieuczciwy sposób, co 
było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały one przeprowadzone, otrzy‑
mywanie istotnej, niedozwolonej pomocy w zadanej pracy oraz przeglądanie in‑
ternetu w poszukiwaniu pomysłów bez podawania ich źródła. Natomiast wszy‑
scy studenci trzeciego roku pod koniec semestru rzadziej deklarowali: ściąganie 
od innego studenta podczas egzaminu lub kolokwium, dowiadywanie się w nie‑
uczciwy sposób, co było na egzaminie lub kolokwium, zanim zostały one prze‑
prowadzone oraz używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia w celu 
sfotografowania arkusza egzaminacyjnego.

dodatkowy czynnik w przypadku studentów trzeciego roku może stanowić 
także fakt, iż w semestrze letnim studenci uczestniczą w zajęciach z etyki zawo‑
du psychologa, na których poruszane są zagadnienia związane z  etycznym po‑
stępowaniem przedstawicieli tego zawodu, a także z uczciwością w zakresie ba‑
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dań naukowych i  praktyką w  dziedzinie psychologii. Możliwe zatem, że duża  
dostępność treści związanych z  moralnym i  zgodnym z  zasadami postępowa‑
niem wpłynęła na podejmowane przez nich w  trakcie tego semestru działania 
akademickie i przełożyła się na częstość deklarowanych na jego koniec oszustw. 
Możliwe również, że uświadomienie studentom w  trakcie zajęć niestosowności 
określonych praktyk czy zachowań akademickich doprowadziło do mniej chęt‑
nego deklarowania ich podejmowania w  trakcie pomiaru przeprowadzonego 
pod koniec semestru, niemającego jednak odzwierciedlenia w rzeczywistym za‑
chowaniu badanych studentów.

studenci pierwszego i  drugiego roku, którzy podpisali i  którzy nie podpi‑ 
sali kodeksów honorowych, pod koniec semestru deklarowali odmienną częstość 
popełniania określonego rodzaju oszustw akademickich, co częściowo potwier‑
dza hipotezę pierwszą. studenci pierwszego roku studiów, podpisujący kodek‑
sy, rzadziej niż studenci, którzy ich nie podpisali, deklarowali pod koniec seme‑
stru używanie ściągi podczas egzaminu lub kolokwium oraz fabrykowanie lub 
fałszowanie bibliografii. Natomiast studenci drugiego roku, którzy nie podpisali  
kodeksów, częściej niż ci, którzy je podpisali, deklarowali pod koniec semestru 
skopiowanie materiałów innego studenta zamiast wykonania pracy samodziel‑
nie podczas zajęć wymagających pracy na komputerze. W  związku z  pojawie‑
niem się tych różnic możliwe wydaje się, że efekt podpisywanych kodeksów miał 
bardziej specyficzny niż globalny wpływ na działania podejmowane przez stu‑
dentów i zarysował się szczególnie istotnie w konkretnych sytuacyjnie obszarach 
dla studentów pierwszego i drugiego roku. W przypadku studentów, którzy roz‑
poczęli studia, informacje zawarte w kodeksach mogły mieć większy wpływ na  
zachowanie podczas będących wciąż relatywnie nowym doświadczeniem egza‑
minów oraz w  trakcie pisania pierwszych prac akademickich, a  w  przypadku 
studentów drugiego roku – mogły wpisać się w realizowane pierwsze zajęcia ze 
statystyki. 

Choć różnice tego typu nie pojawiły się w  przypadku studentów trzeciego 
roku, to warto zauważyć, że wśród osób należących do grupy eksperymentalnej 
pojawiły się różnice, niezanotowane w  przypadku grupy kontrolnej, pomiędzy 
pierwszym i drugim pomiarem nieuczciwości w  ramach pięciu działań: poma‑
gania komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium, otrzy‑
mywania istotnej, niedozwolonej pomocy w  zadanej pracy, pracowania wspól‑
nie z  innymi przy wyznaczonym zadaniu, podczas gdy nauczyciel akademicki 
prosił o  samodzielną pracę, przeglądania internetu w poszukiwaniu pomysłów, 
bez podawania ich źródła oraz używania telefonu komórkowego w celu wysłania 
wiadomości z prośbą o pomoc podczas egzaminu. ponieważ wymienione działa‑
nia należą do zachowań ocenianych przez studentów jako poważne wykroczenia 
przeciwko uczciwości akademickiej (por. lim, see, 2001; simha i in., 2012; yang, 
2012) oraz dotyczą sfery pomagania innym, która często związana jest z ambi‑
walentnymi ocenami moralnymi, fakt, iż ich częstość zmniejszyła się w trakcie 
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jednego semestru, stanowi niezwykle cenny i  pożądany na drodze rozwijania 
uczciwości akademickiej efekt, który jednak z  powodów wcześniej wspomnia‑
nych nie może być bezpośrednio powiązany jedynie z zastosowanymi kodeksa‑
mi honorowymi.

Deklarowana nieuczciwość studentów po wprowadzeniu kodeksu okreś‑ 
lonego typu. studenci drugiego roku, którzy podpisali kodeksy ustrukturali‑
zowane, deklarowali na koniec semestru niższą ogólną częstość popełnionych 
oszustw akademickich niż studenci, którzy podpisali kodeksy nieustrukturali‑
zowane, co częściowo potwierdza hipotezę drugą. Wynik ten jest spójny z ocze‑
kiwanym wpływem dokładnego definiowania, co konstytuuje nieuczciwe zacho‑
wanie akademickie oraz informowania studentów o zasadach etycznego postępo‑
wania obowiązujących na uczelni, na częstość podejmowania przez nich oszustw 
(gromkowska ‑Melosik, 2007; McCabe, pavela, 2004). Fakt, iż efekt pojawił się je‑
dynie wśród studentów drugiego roku i dotyczył tylko różnicy pomiędzy kodek‑
sami ustrukturalizowanymi i  nieustrukturalizowanymi sprawia, że wynik ten 
trzeba traktować z  dużą ostrożnością i  z  pewnością poddać replikacji. dodat‑
kowo deklarowana na koniec semestru przez studentów drugiego roku częstość 
nieuczciwości okazała się niższa wśród osób, które podpisały kodeks z  odnie‑ 
sieniem do Ja, oraz kodeks zawierający zarówno odniesienie do Ja, jak i ustruk‑
turalizowane wiadomości na temat nieuczciwości. Fakt ten jest spójny z  wyni‑ 
kami badań wskazującymi, że wpływ na poziom nieuczciwości studentów wy‑
wierają komunikaty zawierające bezpośrednie odwołanie się do ich tożsamości 
oraz informacje o uczciwych sposobach postępowania akademickiego (por. bing 
i in., 2012). 

studenci pierwszego roku, którzy podpisali kodeks z  odniesieniem do Ja 
oraz kodeks o charakterze ustrukturalizowanym, deklarowali pod koniec seme‑
stru wyższą niż na jego początku częstość podejmowania nieuczciwych działań. 
Może to świadczyć o  niezamierzonym efekcie, w  ramach którego odniesienie 
do tożsamości i podanie informacji o możliwych sposobach bycia nieuczciwym 
zwiększyło wiedzę na temat oszustw oraz ich dostępność poznawczą, co wraz ze 
wspomnianymi czynnikami sytuacyjnymi mogło doprowadzić do większej licz‑
by nieuczciwych zachowań. sugeruje to, że właściwszym momentem prezento‑
wania informacji na temat uczciwości akademickiej mógłby być bezpośredni po‑
czątek studiów, a  przekazywane materiały powinny zawierać także informacje 
na temat negatywnych konsekwencji podejmowania oszustw.

Natomiast studenci trzeciego roku, którzy podpisali kodeks ustrukturalizo‑
wany zawierający odniesienie do Ja oraz kodeks ustrukturalizowany niezawie‑
rający odniesienia do Ja, deklarowali pod koniec semestru w porównaniu z jego 
początkiem niższą częstość nieuczciwości. Może to sugerować, że dokładne in‑
formowanie studentów o nieakceptowanych sposobach działania wraz z zajęcia‑
mi z etyki zawodu psychologa miało większe przełożenie na ograniczenie podej‑
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mowania nieuczciwych działań niż bezpośrednie odniesienie do tożsamości lub 
jego brak. istotne statystycznie różnice w deklarowanej w drugim pomiarze czę‑
stości popełniania określonego rodzaju oszustw akademickich między badanymi 
grupami zanotowano wyłącznie w przypadku studentów trzeciego roku. 

studenci trzeciego roku, którzy podpisali określone typy kodeksów honoro‑
wych i którzy ich nie podpisali, pod koniec semestru deklarowali odmienną czę‑
stość popełniania określonego rodzaju oszustw akademickich, co częściowo po‑
twierdza hipotezę drugą. studenci, którzy nie podpisali kodeksów, pod koniec 
semestru deklarowali najwyższą spośród wszystkich studentów trzeciego roku 
częstość pomagania komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu lub kolo‑
kwium, natomiast najniższą częstość tego zachowania deklarowali studenci, któ‑
rzy podpisali kodeks nieustrukturalizowany bez odniesienia do Ja. istotna róż‑
nica między tymi studentami może być związana z wpływem norm i procesów 
grupowych specyficznych dla konkretnych grup ćwiczeniowych stanowiących 
jednostki podziału w omawianym badaniu. zasady dotyczące współpracy i po‑
ziom sympatii między członkami grupy mogły stanowić w przypadku pomaga‑
nia komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu lub kolokwium zmienną 
zakłócającą i wpłynąć na deklarowaną przez studentów częstość tego typu zacho‑
wania (por. Aronson, Wilson, Akert, 2006; McCabe, 1992). studenci podpisujący 
kodeks nieustrukturalizowany z odniesieniem do Ja, w porównaniu ze studen‑
tami podpisującymi kodeks ustrukturalizowany bez odniesienia do Ja, pod ko‑
niec semestru deklarowali wyższą częstość używania telefonu komórkowego lub 
innego urządzenia w  celu sfotografowania arkusza egzaminacyjnego. Różnica  
ta może świadczyć o większym znaczeniu dokładnego informowania o obowią‑
zujących w  ramach uczciwości akademickiej zasadach niż stosowania odwoła‑
nia do tożsamości dla zmniejszania częstości nieuczciwych działań. dodatkowo 
minimalizowanie oszustw z użyciem urządzeń elektronicznych jest szczególnie 
ważne ze względu na fakt, że narusza nie tylko zasady uczciwego testowania, ale 
również prawa autorskie twórcy egzaminu. 

Wśród studentów pierwszego i drugiego roku zanotowano natomiast trendy 
świadczące o zmniejszającej się stopniowo w trakcie drugiego pomiaru deklaro‑
wanej częstości używania ściągi podczas egzaminu lub kolokwium, co świadczy 
o  prawdopodobnym wzroście oddziaływania kodeksów wraz z  kumulowaniem 
się tworzących go elementów prewencyjnych. dodatkowym potwierdzeniem tej 
możliwości jest fakt, że wśród studentów podpisujących kodeks ustrukturali‑
zowany zawierający odniesienie do Ja pojawiło się, w  porównaniu z  pozostały‑
mi studentami, najwięcej różnic w deklarowanej częstości nieuczciwości między 
początkiem i  końcem semestru. Różnice te dotyczyły zarówno działań podej‑
mowanych na egzaminach i kolokwiach, jak i przygotowywania prac na zajęcia 
czy współpracy z innymi studentami. ponadto różnice w deklarowanej częstości 
podejmowania nieuczciwych działań w  przypadku studentów, którzy podpisali  
kodeks ustrukturalizowany, w większym stopniu odnosiły się do działań wyraź‑



Ograniczenia i dalsze kierunki badań 155

nie określonych w  tym dokumencie jako nieuczciwe (np. fabrykowanie lub fał‑
szowanie bibliografii), a  nie tylko działań powszechnie kategoryzowanych jako 
oszustwa (np. pomaganie komuś innemu w oszukiwaniu podczas egzaminu lub 
kolokwium), co może świadczyć o  zakładanym poszerzeniu wiedzy studentów 
na temat elementów składających się na nieuczciwość akademicką.

Ograniczenia i dalsze kierunki badań

do ograniczeń omawianego badania należy fakt, iż pomiar nieuczciwości 
obejmował deklarowaną przez studentów częstość angażowania się w  określo‑
nego typu oszustwa akademickie, a nie faktyczne zachowania nieuczciwe. pomi‑
mo zastosowania procedury zapewniającej studentom anonimowość, wpływ na 
udzielane odpowiedzi mogła wywierać chęć zaprezentowania się w akceptowany 
społecznie sposób (por. iyer, eastman, 2008; McCrae, Costa, 1983) lub skłonność 
do przeszacowania lub niedoszacowania częstości faktycznie podejmowanych 
zachowań (por. podsakoff, organ, 1986). Wartym podjęcia w związku z tym by‑
łoby przetestowanie wpływu opisanej manipulacji na konkretne nieuczciwie za‑
chowania studentów, które mogą podlegać pomiarowi (np. sprawdzanie fałszo‑
wania bibliografii czy korzystania z gotowych prac).

kolejnym ograniczeniem jest możliwość przekazywania sobie informacji na 
temat oddziaływania eksperymentalnego między studentami i, co za tym idzie, 
łączenia go nie z  działaniem podjętym przez władze wydziału, lecz z  badania‑
mi naukowymi. Fakt, że osoby badane są studentami psychologii, może wiązać 
się też z większą świadomością zasad prowadzenia eksperymentów psychologicz‑
nych i  prób zgadywania, co stanowi faktyczny cel oddziaływania oraz dlacze‑
go jest stosowane w ich przypadku, co mogło wpłynąć na otrzymane w drugim 
pomiarze wyniki. istnieje również możliwość, że niektórzy studenci nie uczest‑
niczyli w zajęciach, na których podpisywane były kodeksy honorowe i pomimo 
włączenia do grupy eksperymentalnej faktycznie należą do grupy kontrolnej. 
element ten nie był jednak możliwy do kontrolowania ze względu na anonimo‑
wość prowadzonych badań oraz nieobowiązkowy charakter udziału w manipu‑
lacji eksperymentalnej. 

Jak zauważono wcześniej, wpływ na deklaracje studentów mogły mieć tak‑
że czynniki sytuacyjne lub interpersonalne niekontrolowane w niniejszym bada‑ 
niu, a stanowiące nieodłączny element funkcjonowania studentów w środowisku  
akademickim. Wpływy te można by prawdopodobnie ograniczyć, przeprowa‑
dzając badanie skupione na bezpośrednim pomiarze konkretnego nieuczciwe‑
go zachowania w ramach określonego przedmiotu prowadzonego przez jednego 
wykładowcę, co, chociaż nie stanowiło celu niniejszego badania, warte jest pod‑
jęcia w przyszłości. ponieważ badanie przeprowadzano na ćwiczeniowych gru‑
pach studenckich, możliwe jest również, że na otrzymane wyniki wpływ mia‑
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ły zmienne zakłócające związane nie tylko z rokiem studiów osób badanych, ale 
również z przynależnością do określonej grupy.

W odniesieniu do samej procedury i zastosowanych materiałów warto w ko‑
lejnych badaniach zwrócić uwagę na trzy elementy. po pierwsze, istotne wydaje  
się skrócenie czasu pomiędzy manipulacją eksperymentalną a drugim pomiarem  
nieuczciwości, tak, aby zmaksymalizować dostępność poznawczą treści kodeksów  
wśród badanych. po drugie, warto byłoby zwiększyć występującą w  kodeksach 
liczbę sformułowań bezpośrednio związanych z  tożsamością (Ja), aby zweryfi‑ 
kować możliwość ich oddziaływania na studentów. po trzecie, wydaje się, że  
skuteczność zastosowanej metody przeciwdziałania nieuczciwości wymaga obec‑
ności atmosfery sprzyjającej uczciwości oraz norm społecznych związanych 
z brakiem tolerancji dla oszustw, a także aktywnego działania kadry akademic‑
kiej na rzecz egzekwowania zawartych w nim zapisów (McCabe, treviño, 1993, 
1997). W związku z tym dalsze badania powinny skupić się na weryfikacji sku‑
teczności szerzej zakrojonych oddziaływań na rzecz uczciwości akademickiej 
w  trakcie trwania pierwszego roku studiów, dających możliwość potwierdzenia 
sugerowanej w niniejszym badaniu zależności.
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przeprowadzone badania potwierdzają, że nieuczciwość akademicka jest 
wśród studentów zjawiskiem powszechnym i przybiera formę oszustw podejmo‑
wanych dla osiągnięcia własnych korzyści lub w celu pomocy innym podczas eg‑
zaminów i kolokwiów, a także w trakcie przygotowywania prac i wykonywania 
zadań na zajęciach. uzyskane wyniki wskazują na istotne znaczenie czynników 
osobowościowych, motywacyjnych i  kontekstowych, a  także orientacji moral‑
nej i postawy w podejmowaniu decyzji o nieuczciwym działaniu, potwierdzając 
zakładany, wieloprzyczynowy charakter tego zjawiska. Wyodrębnione podtypy 
osób popełniających oszustwa akademickie pokazują, że powodem nieuczciwo‑
ści mogą być: brak odczuwania lęku przed łamaniem reguł czy byciem przyłapa‑
nym, brak motywacji do zdobywania wiedzy i brak poczucia skuteczności w po‑
dejmowanych działaniach akademickich czy przekonania o braku powszechnie 
obowiązujących normach etycznych oraz akceptowalnych, negatywnych konse‑
kwencjach słusznych działań. stąd istotne wydaje się dostosowanie środków pre‑
wencji oraz konsekwencji popełniania oszustw do zasobów i  możliwości osób 
charakteryzujących się wymienionymi cechami.  

W przypadku studentów podejmujących się oszustw w  sposób impulsywny 
i  wykorzystujących pracę innych skutecznym środkiem zaradczym wydaje się 
zapewnienie warunków, w których możliwość podejmowania nieuczciwości jest 
ograniczona, a ryzyko detekcji wysokie. sytuacja taka sprawia, że ryzyko oszu‑
kiwania rośnie, co, jak pokazano, wiąże się z mniejszą częstotliwością nieuczci‑
wości akademickiej oraz zapewnia wysoką dostępność poznawczą negatywnych 
konsekwencji podejmowania oszustwa, z których przewidywaniem osoby nale‑
żące do tego podtypu mają problem. 

dążenie do stworzenia atmosfery sprzyjającej podejściu do studiowania 
opartym na pogłębianiu wiedzy i  chęci opanowania materiału w  jak najwięk‑
szym stopniu w  świetle otrzymanych wyników stanowi z  kolei skuteczną dro‑
gę w pracy z osobami o niskim poziomie motywacji akademickiej. element ten 
warto łączyć z  zadaniami praktycznymi zwiększającymi poczucie skuteczności 
akademickiej, ze względu na opisywane związki między motywacją osiągnięć 
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i poczuciem własnej skuteczności, świadczące o ryzyku angażowania się w nie‑
uczciwe działania w  sytuacji posiadania ambitnych celów edukacyjnych niełą‑
czących się jednak z poczuciem umiejętności skutecznego ich realizowania. 

W przypadku studentów charakteryzujących się orientacją moralną sprzyja‑
jącą akceptowaniu oszustw lub niskim poziomem powinności moralnej wobec 
uczciwych zachowań, oczywistym środkiem prewencyjnym wydaje się stosowa‑
nie systemu informacji jasno opisującego negatywne konsekwencje nieuczciwości 
oraz pożądane efekty samodzielnej pracy, a także realizowanie zajęć z etyki za‑
wodowej promujących uczciwe postępowanie. Należy jednak pamiętać, że efekt 
orientacji i powinności moralnej na zachowanie mediowany jest przez postawę 
wobec określonego działania oraz intencję jego podejmowania. Jak pokazały wy‑
niki przeprowadzonych badań, studenci postrzegają nieuczciwość jako przydat‑
ną strategię radzenia sobie w  środowisku akademickim, co sprawia, że powyż‑
sze interwencje powinny skupiać się nie tylko na zmianie przekonań moralnych, 
ale też na zmianie w zakresie akceptowalności oszustw akademickich wśród stu‑
dentów i  zmniejszeniu chęci ich podejmowania. sposobem na osiągnięcie tego 
celu wydaje się angażowanie studentów w organizowane przez uczelnię aktyw‑
ności służące przeciwdziałaniu nieuczciwości, a  także stopniowe przenoszenie 
odpowiedzialności za utrzymywanie atmosfery uczciwości na studentów. efek‑
tem tego może być włączenie norm związanych z uczciwym postępowaniem do 
nieformalnych zasad, którymi kieruje się społeczność studencka. skupienie się 
na zmianie ustosunkowania wobec oszustw jest istotne także w świetle wyników, 
pokazujących, że w momencie posiadania mniej przychylnej postawy względem 
oszustw, dostępność możliwości podejmowania nieuczciwych działań oraz racjo‑
nalizacji dających szansę na moralną neutralizację swojego zachowania nie prze‑
kłada się na większą częstość deklarowanej nieuczciwości. 

tworzone programy przeciwdziałania nieuczciwości powinny obejmować tak‑
że jasno określone zasady obowiązujące wszystkich pracowników uczelni w za‑ 
kresie promowania uczciwości oraz podejmowanych w  momencie wykrycia 
oszustw działań. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, wiedza studen‑
tów na temat polityki uczelni względem nieuczciwości w większości przypadków 
była niska, a najskuteczniejszymi w ich opinii sposobami przeciwdziałania oszu‑
stwom byłoby stosowanie poważniejszych kar, o  jednolitym w  ramach uczelni 
charakterze. elementy te wskazują na potrzebę wprowadzania zunifikowanych 
systemów w zakresie uczciwości akademickiej, jasno określających zasady postę‑
powania i dbających o  ich egzekwowanie nie tylko przez studentów, ale i przez 
wykładowców. przestrzeganie przez nich reguł wypracowanych w celu wspiera‑
nia uczciwości może prowadzić do obniżenia intencji studentów do podejmo‑
wania oszustw poprzez kształtowanie subiektywnych norm braku akceptacji dla 
nieuczciwości oraz opartą na warunkowaniu zmianę postawy wobec niej. postu‑
lowane programy powinny także uwzględniać w oddziaływaniach specyfikę kie‑
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runku studiów, z uwagi na możliwe różnice w częstości podejmowania nieuczci‑
wych działań określonego rodzaju przez studentów odmiennych dziedzin.

Wydaje się, że wdrażanie programów prewencyjnych powinno rozpoczynać 
się już od pierwszego roku studiów i z dostosowaną do ich harmonogramu in‑
tensywnością trwać aż do zakończenia edukacji oraz stanowić element obecny 
w działalności stowarzyszeń absolwenckich. Rozpoczynając oddziaływania ma‑
jące na celu przeciwdziałanie nieuczciwości akademickiej, już na pierwszym roku 
studiów można wzmacniać uczciwe zachowania studentów i  tym samym niwe‑
lować związek zachowań nieuczciwych podejmowanych w przeszłości z prawdo‑
podobieństwem podejmowania ich w  przyszłości. dodatkowo utrudnianie lub 
zniechęcanie studentów do oszukiwania ma szansę na ograniczenie zdobywania 
przez nich kontroli behawioralnej nad oszustwami, która wpływa bezpośrednio 
na siłę intencji do ich realizowania oraz prawdopodobieństwo angażowania się 
w nie w toku studiów. konsekwentne wzmacnianie działań o charakterze uczci‑
wym w trakcie studiów może doprowadzić do trwałego włączenia ich w reper‑ 
tuar zachowań studentów, kontynuowanych następnie w  środowisku zawodo‑
wym, a nawet w relacjach rodzinnych czy partnerskich. 
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Students’ Academic Dishonesty
Psychological determinants, prediction, and counteraction

su m ma r y

Academic dishonesty encompasses every action leading to students’ obtaining information 
and materials in a way that is not allowed, to circumvent the method of evaluating their knowl‑
edge adopted by academic teachers. such actions are performed with the use of traditional or 
modern methods. The motivation for undertaking them is the will to receive a grade higher than 
the one which the student, in their own opinion, would have been given had they not resorted to 
dishonesty. The high frequency of this phenomenon among university and other higher educa‑
tion students has been confirmed with research conducted in poland, europe, and worldwide. The 
consequences of academic dishonesty include a decrease in the students’ knowledge, a disruption 
in its verification process, and a transfer of the gratification experiences related to dishonesties to 
other educational, professional, and social environments. This publication aims to present cur‑
rent knowledge about the psychological determinants and the prediction of academic dishonesty 
among higher education students, along with ways to counteract the phenomenon. The author 
presents results from her research on the subject and uses theoretical and empirical evidence to 
draw conclusions that could be applied in academic environments.

in the introduction, the reader will find a justification for the consideration of academic dis‑
honesty and the importance of conducting psychological research in this area. The first four chap‑
ters offer a presentation of the types and scope of academic dishonesty, its psychological determi‑
nants, theoretical models enabling its prediction, and ways of counteracting its occurrence. 

The next three chapters contain the results of the author’s research in the above areas. The 
aim of the first study (N = 390) was to recognize the extent and the nature of academic dishonesty 
among higher education students and determine the relationships between certain psychologi‑
cal and sociodemographic factors and the declared frequency of engaging in dishonest academic 
behaviours. 1.79% of the students participating in the study (7 persons) declared that they had 
never engaged in any dishonest behaviour during their studies. The students most often reported 
assisting somebody else in cheating in an exam or a test (85% of participants). The least commonly 
declared behaviour was submitting a paper written by somebody else as their own (12% of par‑
ticipants). The participants emphasized that their knowledge about counteracting academic dis‑
honesty is low. Moreover, although the dishonesties committed by other students bother them, the 
majority of them would not be inclined to report such acts to academic teachers. The students in‑
dicated that the most effective method of dealing with dishonesty was imposing punishment, but 
not raising awareness or developing an atmosphere of academic honesty. The students declaring 
high frequency of academic dishonesty were characterized by high levels of psychopathy, moral 
relativism, and dishonesty rationalization, with low levels of adaptive perfectionism, self‑efficacy, 
mastery motivation, and idealism. They also showed a favorable explicit attitude towards dishon‑
esty. students of law and economics declared the lowest number of dishonesties among the groups 
participating in the study, differing significantly from students of faculties of healthcare, science 
and technology, and social sciences, respectively. Furthermore, the data gathered in the study ena‑
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bled the author to delineate four clusters of persons committing academic dishonesties: motivated 
idealists, inefficient idealists, psychopathic relativists, and unmotivated relativists. Mastery moti‑
vation mediated the relationship between adaptive perfectionism and the declared frequency of 
committing academic dishonesty, while explicit attitude to academic dishonesty mediated the re‑
lationship between moral orientations (idealism and relativism) and academic dishonesty. explicit 
attitude to dishonesties was also a moderator of the relationship between dishonesty rationaliza‑
tion and declared dishonesties. Moreover, it moderated the relationship between the opportunity 
for dishonest behaviour and the declared frequency of committing such behaviour. 

The second study (N = 64) aimed to analyse the possibility of predicting the probability of stu‑
dents cheating in an exam or a test, depending on the type of the dishonesty and coexisting situ‑
ational factors. As the theoretical framework, the author used the model of the modified theory of 
planned behaviour (encompassing past dishonest behaviours, moral obligation, subjective norms, 
behavioural control, explicit and implicit attitude, and intention). The results indicate that the 
applied model explained from 57% to 59% of the variance of the intention to cheat in a test or an 
exam and from 13% to 43% of the variance of the probability of such cheating. The strongest pre‑
dictors of the intention to cheat in a test or exam were behavioural control over cheating and the 
moral obligation of honest behaviour, while the strongest predictors of cheating in a test or exam 
were cheating in the past, the intention to cheat and behavioural control over cheating. Moreover, 
the probability of cheating in a test or an exam proved to be the highest when helping another 
person who is asking for an answer. it was similarly high in situations where other students do not 
undertake dishonest actions, the risk related to cheating is low, and the degree of task difficulty  
is high.

The third study (N = 320) involved an experimental test of a method of preventing students’ 
dishonest behaviors based on an application of an element of honor codes, i.e., the students sign‑
ing a pledge, in which they vow not to undertake dishonest actions throughout their studies. se‑
mester‑end declarations of having used crib notes during a test or exam and having fabricated 
or falsified a bibliography were fewer among first‑year students who had signed the honor codes 
than among those who had not. Furthermore, in the case of computer‑based classes, second‑year 
students who had not signed the codes reported having copied another student’s materials in‑
stead of doing their work themselves more frequently than the students who had signed the codes. 
Additionally, at the end of the semester, second‑year students who had signed structured codes 
(detailed information on phenomena constituting academic dishonesty) declared lower general 
frequency of committing academic dishonesty than students who had signed unstructured codes 
(general information on phenomena constituting academic dishonesty).

The final chapter contains conclusions drawn from the research conducted by the author, 
which can be used in planning the modes and conditions of students’ knowledge verification, 
designing programs aimed at counteracting academic dishonesty at universities and other higher 
education institutions, and interventions following the detection of students’ dishonest conduct.
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Deshonestidad académica de estudiantes
Indicadores psicológicos, predicción y prevención

Re su men

la deshonestidad académica abarca todos los actos ilícitos por medio de los cuales los alum‑
nos obtienen información o materiales con el fin de omitir el modo de evaluación de sus cono‑
cimientos adoptado por los profesores. dichos actos se realizan mediante métodos tradicionales 
o modernos, y el motivo de realizarlos es el deseo de lograr una calificación más alta que aquella 
que el alumno pueda obtener, a  su juicio, sin recurrir a  la deshonestidad. la universalidad de 
este fenómeno la confirma la investigación realizada entre estudiantes universitarios y de escue‑
la superior en polonia, en europa y en el mundo. entre las consecuencias de la deshonestidad 
académica están el bajo nivel de conocimientos de estudiantes, la interrupción del proceso de 
verificación de conocimientos y la extensión de la provechosa experiencia de engaño por otros 
ámbitos: educativos, profesionales y sociales. el objetivo de nuestro estudio es presentar el estado 
de la cuestión en lo que se refiere a los indicadores psicológicos, la predicción y la prevención de 
la deshonestidad académica de estudiantes, difundir los resultados de la propia investigación rea‑
lizada en estos campos y formular, a partir de ellos, conclusiones acerca de su posible aplicación 
al ámbito académico. 

en la introducción al estudio se expone el motivo por el cual abordamos el problema de la 
deshonestidad académica; se subraya asimismo la importancia que tiene la investigación psicoló‑
gica realizada en esta área. en los cuatro capítulos iniciales presentamos tipos de deshonestidad 
académica y su alcance; indicamos sus predictores psicológicos, los modelos teóricos que permi‑
ten predecirla, y modos de prevenirla. 

los tres capítulos siguientes muestran los resultados de la investigación que llevamos a cabo 
en los campos arriba mencionados. los objetivos de la primera parte de la investigación (N = 390) 
fueron dos: conocer el alcance y la naturaleza de la deshonestidad académica de estudiantes y 
definir las relaciones que se establecían entre los determinados factores psicológicos y socio‑
 ‑demográficos y la declarada frecuencia de realizar actos académicas deshonestos. en el grupo  
investigado, el 1,79% de los alumnos (7 personas) declaró no haber realizado ningún acto desho‑
nesto a lo largo de sus estudios en la universidad. los demás declararon con la mayor frecuencia 
haber ayudado a otro estudiante a engañar en un examen o en una prueba (el 85% de los inves‑
tigados), y con la menor frecuencia, haber presentado como propio un trabajo hecho por otra 
persona (el 12% de los investigados). los investigados subrayaron que sus conocimientos acerca 
de la prevención de la deshonestidad en la universidad eran escasos, y que, aunque les molestaban 
los engaños de otros estudiantes, no estarían dispuestos, en la mayoría de los casos, a informar de 
ellos a los profesores. Como el método más eficaz de hacer frente a la deshonestidad, los estudian‑
tes consideraron la aplicación de castigos, y no el desarrollo de la conciencia de la honestidad aca‑
démica. los alumnos que declararon la alta frecuencia de realizar actos deshonestos durante sus 
estudios en la universidad, se caracterizaban por un alto nivel de psicopatía, de relativismo moral 
y de racionalización de los engaños, y por un bajo nivel de perfeccionismo adaptativo, de sentido 
de eficacia personal, de motivación y de idealismo; mostraron, asimismo, una actitud explícita 
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favorable hacia la deshonestidad. de entre todos los grupos investigados, fueron los estudiantes 
de carreras económicas y jurídicas quienes declararon el menor número de engaños realizados, 
lo que los diferenciaba considerablemente de los estudiantes de Asistencia sanitaria, de Ciencias 
exactas y técnicas o de Ciencias sociales. los datos recogidos permitieron indicar también cua‑
tro grupos de personas que realizan engaños académicos: idealistas con motivación, idealistas 
ineficaces, relativistas psicopáticos y relativistas sin motivación. la motivación para llegar a ser 
el campeón del mundo mediaba la relación entre el perfeccionismo adaptativo y la declarada fre‑
cuencia de realizar actos académicos deshonestos, y la actitud explícita hacia los engaños acadé‑
micos mediaba la relación entre las orientaciones morales (idealismo y relativismo) y la deshones‑
tidad académica. la actitud explícita hacia los engaños moderaba asimismo las relaciones entre 
la racionalización de la deshonestidad y la declaración de realizar actos deshonestos, y entre la 
posibilidad de recurrir a la deshonestidad y la declarada frecuencia de realizar actos deshonestos. 

el objetivo de la segunda parte de la investigación (N = 64) fue analizar posibilidades de 
predecir la probabilidad de que los estudiantes engañaran en una prueba o en un examen, depen‑
diendo del tipo de esta/este y de los factores situacionales coexistentes, para lo cual aplicamos el 
modelo de la modificada teoría del comportamiento planificado (comportamiento pasado desho‑
nesto, obligación moral, normas subjetivas, control conductual, actitud explícita e implícita, in‑
tención). los resultados obtenidos indican que el modelo empleado explica entre el 57% y el 59% 
de las variancias de intenciones de engañar en una prueba o en un examen, y entre el 13% y el 
43% de las variancias de probablidad de engañar en una prueba o en un examen. los predictores 
más fuertes de la intención de engañar en una prueba o en un examen resultaron ser: el control 
conductual sobre el acto de engañar y la obligación moral hacia el comportamiento honesto; y los 
predictores más fuertes de la probabilidad de engañar en una prueba o en un examen fueron: los 
engaños pasados, la intención de engañar y el control conductual sobre el acto de engañar. lo que 
es más, la probabilidad de engañar en una prueba o en un examen fue la más alta en el caso de 
ayudar a otra persona, que pedía respuestas, y también cuando los otros estudiantes no realiza‑
ban actos deshonestos, el riesgo de engañar era bajo, y la dificultad de la tarea, alta. 

en la tercera parte de la investigación (N = 320) probamos experimentalmente un método de 
prevención de la deshonestidad de estudiantes basado en uno de los elementos constitutivos de 
los códigos de honor, es decir, los alumnos se comprometieron por escrito a no realizar actos des‑
honestos durante sus estudios en la universidad. A finales del semestre, los estudiantes de primer 
curso que habían firmado los códigos, declaraban con menos frecuencia haber hecho trampas en 
un examen o en una prueba, o haber fabricado o falsificado una bibliografía, en comparación con 
aquellos que no los habían firmado. por su parte, los alumnos de segundo curso que no habían 
firmado los códigos, declaraban con más frecuencia, a finales del semestre, haber copiado mate‑
riales de otro alumno, en vez de realizar un trabajo autónomo, en clases que requerían trabajar 
con el ordenador, en comparación con aquellos que los habían firmado. los alumnos de segundo 
curso que habían firmado los códigos estructurados (información detallada acerca de los fenóme‑
nos que constituyen la deshonestidad académica), declaraban una menor frecuencia de haber rea‑
lizado actos académicos deshonestos que aquellos que habían firmado los códigos no estructura‑
dos (información general acerca de los fenómenos que constituyen la deshonestidad académica). 

en el libro se incluyen las conclusiones elaboradas a  partir de los resultados de la investi‑
gación, que pueden servir de punto de referencia para planificar modos y condiciones de veri‑
ficación de conocimientos de los alumnos a  lo largo de los estudios, para proyectar programas 
destinados a prevenir la deshonestidad académica en la universidad y en las escuelas superiores, 
y asimismo a la hora de intervenir descubierto el acto deshonesto realizado por un estudiante. 




