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הממצאיס

ו-

בממוצע נמצא כי

שנערכו בארץ המראים ,שאחוז גבוה

כ 95%-

ןיי!:

מהטטודנטים היו מעורבים

בעבירות קלות ,כ  60%-היו מעורבים בעבירות של העתקה

מאוד של טטודנטים מעורבים בפעילויות

של חוטר יושר אקדמי .המאמר מזהה
את התופעות של חוטר יושר ,מנתח את
הגורמים המשפיעים על היקפי ההונאה
האקדמית ומציע דרכים למיגור התופעה.

בעבודות

היו מעורבים בהעתקה במבחנים.

וכ 60%-

עבירות קלות
נמצא כי כמעט כל הטטודנטים נוהנים להניש עבודות
החורנות ממנבלות מטפר העמודים שנקבע כמקטימלי
לעבודה ,תוך ניצול היתרונות של תוכנות מעבדי
התמלילים ,או נוהנים לחרונ ממכטת המילים המותרת,
העבירה הנונעת ל"ציטוט מקור ביבליונרפי מבלי לאזכר

תופעת חוטר היושר האקדמי חוצה נבולות היטטוריים
וניאונרפיים  .על-פי מאות מחקרים שנערכו בארצות

שונות ,נראה כי תופעת ההעתקות שכיחה למדי
באוניברטיטאות בעולם  .בדקנו את התופעה בישראל בשני

מחקרים באמצעות שימוש בשאלון לטטודנטים ,שחובר
במיוחד לשם כך.

מחקר א :ממוצע  eל ארבע פקולטות/בתי ספר
המחקר נערך לפני כשלוש שנים באחת האוניברטיטאות
בארץ  .הפקולטות שהשתתפו היו  :מנהל עטקים ,משפטים,
עבודה טוציאלית וחקלאות  .שתי עבירות קלות שנמצאו
שכיחות ביותר היו  " :אפשרתי לחברים להיעזר בעבודתי"
)ממוצע

, 89%

התחום נע מ  78%-ועד

, ( 96%

והמקבילה

את המקור" אף היא שכיחה ביותר ,כאשר טטודנטים

יו אל חשיו

נוהנים לצטט פטקאות שלמות  ,מדובר בעבירה חמורה
מאוד בכל הנונע ליושר אקדמי ,משום שמעשה זה נתפט
כ"נניבה טפרותית" )פלניאט(  ,עבירה מטונ שלישי

-

מתן

עבודה אישית לחברים על אף הידיעה שהחבר עלול

להעתיק אותה

-

שכיחה אצל רוב מוחץ של הטטודנטים ,

העתקות בעבודות
טטודנטים מוצאים באינטרנט אתרים רבים שבהם
הם מטתייעים בכתיבת עבודתם ,כמו כן ,קבוצות דיון

)פורומים( אשר מטרתן העלאת רעיונות לכתיבת עבודה,
הופכות ל"קבוצות שכתוב" ,והנבול בין "העתקה" לבין
"שיתוף פעולה לניטימי" נחצה בהן,

לה" :נעזרתי בכתיבת עבודתי בעבודה של חבר" ) , 83%
מ  79%-ועד

(. 94%

עבירות קלות נוטפות היו" :התלחשתי

העתקות במבחניס

עם חברים בשעת מבחן"; "הצצתי למבחנים של אחרים";

טיבה מרכזית להיקפי העתקות נבוהים במבחנים קשורה

"טייעתי לאחרים בשעת מבחן" .עבירות קשות יותר היו

בעוצמת פיקוח נמוכה ,ניכר כי בחלק נדול מהמקרים,

קשורות להעתקת עבודות

) , 55%

התחום נע מ  37%-ועד

 (%18ולהעתקות במבחנים )  , 52%מ  34%-ועד . ( 73%

המפקחים מעלימים עין מהעתקות  ,טיבה נוטפת היא

עריכה של מבחנים או בחנים במהלך הטמטטר על-ידי
המרצים ,בדרך כלל ללא פיקוח רשמי ובכיתות שאינן

מחקר ב :ממוצע  eל ת  eע פקולטות

למ eפטיס באוניברסיטאות ובמכללות
מחקר זה נערך לפני כשנה .בהמשך נצינ את הממצאים

מיועדות לכתיבת מבחנים ,מדברי הטטודנטים עולה כי
האווירה בבחנים ובמבחנים אלה מעודדת העתקה,

העיקריים שלו ונזהה את הנורמים המשפיעים על היקפי

הגורמיס המ eפיעיס על היקפי ההונאה

ההונאה האקדמית .אמנם המחקר השני נערך בפקולטות

האקדמית

למשפטים בלבד ,אולם כפי שמראה המחקר הראשון,

מחקרים מלמדים על טפקטרום רחב של טיבות ,נורמים

התופעה נפוצה באותה מידה בפקולטות אחרות ,ולפיכך

ומנבאים של היקפי העתקה  ,במחקר זה נבחנו חמשת

ניתן להניח שהממצאים והדיון שלהלן מייצנים את המצב

הנורמים האלה :

בפקולטות רבות באוניברטיטאות ובמכללות בארץ .

.1

עןצמת האכיפה/הענישה

נמצא קשר שלילי מובהק בין תפיטת הטטודנט את
הטיכוי להיתפט או את הטיכוי לעמוד בפני הליך משמעתי

.1

י ו אל ח ש י ן ,ה פק ו לט ה ל משפט ים .

פורמלי לבין היקפי ההעתקות שלו בפועל; ונם בין

כ)! .הגובה  5המסכוכ האקדמי המכככה כמינהכ
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תפ  1טתו את חומרת הענ  1שה לבין היקפי העתקות  1ו  ,ככל
שהטטודנט העריך את הט

 1כו 1

טטודנט  1מ רב  1מ מאמ  1נ  1מ כ

כקטן  1ותר ,כך הוא ב  1צע

עב  1רות רבות  1ותר  ,מבין שלושת הגורמ  1מ הללו נמצא,

א 1ש

1

והוראה משובחת ומאתגרת עשויימ להפח  1ת את

כ  1הט  1כו  1לה  1תפט ה  1ה בעל ההשפעה הגדולה ב  1ותר על

היקף תופעת ההעתקה ,

החלטת הטטודנט אמ להעתיק אמ לאו  ,מעובדה זו נובעת

 . 5בעייתיות במנגנון הפורמלי להפחתת היקפי

המטקנה  ,שאת מרבית האנרג  1ות  1ש להשק  1ע דווקא

ההעתקה באוניברטיטה

באכ  1פה ופחות בענישה,

ואולמ נמצא ,כ
עוזר

1

האנש  1מ האמונ  1מ על האכ  1פה )מרצ  1מ,

הוראה ,אנש

1

האכ  1פה הקיימת על בט  1ט "תקנון המשמעת" ו"ועדת

1

טגל מנהל

1

משמעת" הינה בלת  1שוויונית ומפלה ,רק טטודנט  1מ

והמפקח  1מ על הבח  1נות(

א  1נמ מקפ  1ד  1מ על כלל  1מ של  1ושר אקדמ

1

מעט  1מ מאוד נתפט  1מ ונענש  1מ ,וכך המ הופכ  1מ "שע  1ר  1מ

 1ותר מאשר

לעזאזל" ,ה  1ות שהרוב המוחץ מצל  1ח  1מ להתחמק ללא

הטטודנט  1מ עצממ  ,המ מעד  1פ  1מ שלא להעב  1ר את הט  1פול

לרשו  1ות המוטמכות ,אלא להתמודד עמ הטוג  1ה באופן
א  1ש  1או להתעלמ ממנה לחלוטין ,משומ שהמ א  1נמ

אקדמ ,1

השונות ה  1א מ  1נ  1מל  1ת או אפט  1ת ,ונורמות של אכ  1פה א  1נן

מושרשות בקרב אנש

המ נמנעימ מלהעב  1ר תלונות לוועדת המשמעת,

ב  1ורוקרט

כ

ארוך ומייגע ,והמ א  1נמ מעוניינ  1מ להתעמת

1

א  1נמ מודע  1מ להיקף הנרחב של התופעה  ,א  -1לזאת

קיימ קוש  1להצדיק חלק נ  1כר של העונש  1מ המושת  1מ על

חז  1ת  1ת עמ הטטודנט  1מ,

.2

1

טגל ,עוזר  1הוראה ומפקח  1מ על

הבח  1נות  ,נ  1כר מהתייחטו  1ות  1המ של חבר  1ועדת המשמעת

אשר בבוא העת תגבה מהמ עדות ותעייף אותמ בהליך
1

כל קוש

1

וללא עונש ,מצב זה א  1נו מטייע להרתעת  1תר

הטטודנט  1מ  ,נוכחותה של ועדת המשמעת בפקולטות

רוא  1מ עצממ כ"שוטר  1מ" או כמקדמ  1מ טוגיות של יושר

הטטודנט  1מ הנתפט  1מ,

תפיטות מוטר וטביבה

נמצאו מתאמימ של  1ליימ גבוה  1מ  1חט  1ת בין תד  1רות ביצוע
העב  1רות השונות לבין התפ  1טה המוטר  1ת של הטטודנט  1מ :

הצעת ירכוס כמוגור התופעה

ככל שהטטודנט האמין שהעתקה ה  1א פטולה מבח  1נה

לאור האמור לע  1ל ,נראה כ  1המנגנון הפורמל  1הקיימ

מוטר  1ת ,כך הוא ב  1צע פחות עב  1רות ,לעומת זאת ,ככל

מוגבל ב  1כולת שלו לקדמ ערכ  1מ של  1ושר אקדמ  1בכלל

שהטטודנט האמין  1ותר שחבר  1ו הטטודנט  1מ מעתיקימ,

ולהפח  1ת היקפי העתקות בפרט  :היקפי ההעתקה גבוה  1מ

כך הוא ב  1צע  1ותר עב  1רות  ,מממצא  1מ אלה עולה שחשוב

מאוד  ,מערכות האכ  1פה והענ  1שה א  1נן  1ע  1לות  ,טטודנט  1מ

לפעול במ  1שור  1מ ערכיימ וח  1נוכיימ ולטעת בטטודנט  1מ את

מער  1מ  1מ על המערכת ללא קושי ,חלק ניכר מן המרצימ

החש  1בות שב "  1ושרה אקדמ  1ת " ,

מעד  1פ  1מ שלא לדווח על טטודנט  1מ מעתיקימ והחשוב

.3

מכול

היכרות עם כללי המשמעת ויחט הטגל להיבטים

טטודנט  1מ אשר ד  1ווחו

כ1

בשבלונ  1ות המאפיינת את הפתרונות המוצע  1מ על  1-ד

כ  1הטגל מתייחט בעוצמה גדולה יותר לה  1בט  1מ ערכיימ

אשר ד  1ווחו כ

1

התקנון או כ

1

אותן ההצעות  :מבחנ  1מ בנוטח  1מ שונ  1מ ,רווח  1מ גדול  1מ

הטגל

מתייחט לכלל  1מ אלה בעוצמה פחותה  1ותר ,מכאן עולה,
כ  1הטטודנט  1מ א  1נמ מייחט  1מ חש  1בות גדולה למד  1לכלל

ואנש

1

הטגל ,משומ שהמ מאמ  1נ  1מ כ

1

אלה חטר

1

חש  1בות

של המרצ  1מ לתופעה של חוטר  1ושר תה  1ה עקב  1ת ותעלה
בקנה אחד עמ כלל  1התקנון ,

אלא משומ שא  1נן מתמודדות עמ הה  1בט  1מ הערכיימ של
התופעה באופן מטפק ,ראו

1

כ

1

נזכור שמצב א  1דאל

1

א  1נו

שוטר ח  1צונ , 1אלא מחשש ממוראו של השוטר הפנימי,

המרצים והוראה טובה
טטודנטימ רבימ טענו

משומ שא  1נן מפח  1תות  ,כפי הנראה  ,את היקפי ההעתקה,

מצב שבו הטטודנט  1מ מעתיקימ מתוך חשש ממוראו של

להשגת ציונים גבוהים ,יחט הוגן מצד

כ1

ובפקולטה העוטקות בכלל  1מ של  1ושר אקדמ , 1הצעות
אלו אמנמ חשובות ומוע  1לות  ,אך אין די בהן ,זאת לא רק

או משמעות אמ  1ת  1ת  ,לפ  1כך חשוב לוודא שהתייחטותמ

 . 4הלחY

 1ותר בין

מושב 1

הטטודנט  1מ בשעת מבח ן ,עבודות שונות

הנ  1תנות במהלך השנ  1מ ותליית מודעות באונ  1ברט  1טה

התקנון או לאמ  1רות "מוטרנ  1ות" מצד נצ  1ג  1הפקולטה
1

1

ועדות ההוראה השונות  ,אלו מצ  1עות פעמ אחר פעמ את

ומוטריימ הכתוב  1מ בתקנון  ,לא העתיקו פחות מאלה
1

האקדמ ,1

נמצא,

כ1

אחת הט  1בות לקוש  1להפח  1ת את היקפי ההעתקה נעוץ

המ מכירימ את התקנון ,או

א  1נמ מכ  1ר  1מ את כלל

-

טטודנט  1מ א  1נמ מכ  1ר  1מ או א  1נמ מפנ  1מ  1מ את

הערכ  1מ העומד  1מ בבט  1ט ה  1ושר

ערכיים של כללי המשמעת

18

1

 1חט וכבוד של המרצ  1מ כלפ

1

הטטודנט  1מ ,הנהגת מד  1נ  1ות של דלת פתוחה ,הענקת  1חט

דהיינו ,המצפון האישי ,
בארצות הברית הד  1ון התיאורטי והאמפירי העוטק

עומט רב בעבודות  ,חומר רב

לקר  1אה וחוטר מרווחימ של זמן בין בח  1נה לבח  1נה

בגורמ  1מ לח  1זוקו של  1ושר אקדמ

מוב  1ל  1מ אותמ לה  1ות מעורב  1מ בהעתקה ,וזאת כד  1להש  1ג

זה עשרות בשנ  1מ  ,וא  1לו המחקר האמפירי והתיאורטי

צ  1ונ  1מ גבוה  1מ  ,בבדיקה שערכנו נמצא שהקשר בין בעל

1

ממוצע צ  1ונ  1מ גבוה לבין היקף ההעתקות שלהמ ,לא ה  1ה
נמוך באופן משמעות  1מאותו קשר אצל בעל  1הצ  1ונ  1מ
הנמוכ  1מ ,עובדה זו עשו  1ה ללמד כ  1בעל

1

הצ  1ונ  1מ הגבוה  1מ

1

הוא פורה למד  1וקיימ

בנושא זה ב  1שראל נמצא בתח  1לת דרכו ,הצגה ת  1אורט  1ת
ראו  1ה של דרכ  1מ למ  1גור התופעה מחייבת התייחטות

מפורטת בהרבה מזו המתאפשרת בשורות אלו  ,עובדה
זו מתחזקת ב  1תר שאת ,לאור טענתנו כ  1קיימ קשר בין

מונע  1מ משיקולימ של טטטוט ו  1וקרה ומרצון להתברג

תופעת ההעתקות לבין ה  1בט  1מ טוצ  1ולוגיימ רחב  1מ  1ותר,

ברש  1מות דקאן 1 ,ותר מאשר מהרצון להתפתח ולהחכ  1מ

העוטק  1מ באופ  1ה של החברה ב  1שראל ,כגון "תרבות

א  1נטלקטואל  1ת ,

הטמוך "  ,ה  1עדר תרבות של משפט והתחושה ש ''' לטדר' זה

ם
בו

.....
-.
ו

בו
ייי

=
.....
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=
ייי
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ןיי!:

א יור  :מיכל בוננו

בטדר " .לפיכך ,אזכורן של דרכים למיגור התופעה עלול
לעשות רדוקציה לחשיבותם של היבטים אלה  .עם זאת
ראוי שבישראל נתמודד עם תופעת חוטר היושר באמצעות
חינוך לערכים .
במטגרת הגיליון הבא של "על הגובה" נדון בשיטות
המרכזיות ,אשר באמצעותן ניתן יהיה להנחיל לטטודנטים
את החשיבות שביושרה אקדמית  .בין היתר ,נדגיש

את החשיבות של הוראה משובחת ושל נטיעת מערכת
יחטים של כבוד הדדי בין מרצים לבין הטטודנטים ובין
הטטודנטים לבין עצמם  .כמו כן ,נציג דרכים מרכזיות
ליצירת תרבות של יושר אקדמי בפקולטה ובקמפוט  .בין
היתר ,נדון ב " שיטת האמון " וב " שיטת האמון המרוככת "

ונבחן אם ניתן לאמץ שיטות אלו בישראל וכיצד יש לעשות
זאת.

ר' אלעזר בו שמוע אומר :יהי כבוד
תלמידך חביב עליך כשלך ,וכבוד
חברך כמורא רבך ,ומורא רבך כמורא

שמים )אב'

ד( .

אנו תקווה כי מאמר זה ידרבן מרצים וטטודנטים כאחד

להקנות לטוגיית היושר האקדמי את החשיבות הראויה
לה ולבחון אותה בכלים מדעיים ותיאורטיים .אכן,

חשיבותו של היושר האקדמי אינה מצטמצמת לנושא של
"העתקות בבחינות ובעבודות ".יושר אקדמי עוטק באופן

ישיר בטוגיות היורדות לשורשי הפילוטופיה החינוכית

באוניברטיטאות בכלל ובחינוך ערכי של הטטודנטים
בפרט ,שהרי יותר מאשר לאתר טטודנטים מעתיקים
מעוניינים אנו להשריש בהם ערכים

•
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