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ל אחרונה עלה בעיתונות קול זעקה בגלל גידול מדהים,

בנגב 2
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לנשים הכוונה פנימית גדולה יותר מאשר לגברים ,אם

כביכול ,במעשי מרמה במוסדות הלימוד האקרמיים.

כי השינוי בתפקידי המגדרים בשנים האחרונות והנטייה

המחקר הנוכחי ,לעומת זאת ,מוכיח שלא חל בעצם

לשוויון בין-מגדרי עשויים לבטל הבדלים אלו.

כל שינוי בהתנהגות פסולה זו בהשוואה למה שדווח במחקרים

.3

לא נמצא קשר בין תכונות אישיות לבין התנהגות אתית.

קודמים )שנערכו ב  ,1962-ב  1990-וב  (, 3 1995-ואפילו לא לעומת

.4

מחקרים אחדים מצביעים על שיעור גבוה יותר של מעשי

מה

שדווח

במחקר

התקופה מ  1927-ועד

שסקר

מרמה אצל סטודנטים של בתי

את

•4 1986

מאמר זה דן במחקר ש  iJרכו המחברים

המגוון הפוטנציאלי של מעשי

בנושא רמאויות של סטודנטים במוסודת

מרמה במסגרת הלימודים בחינוך

הלימוד האקדמיים .מטרת המחקר הייתה

הגבוה הוא גדול מאוד :החל בהדלפת
שאלות בחינה וכלה בהגשת עבודות

של סטודנט

אחר.

לאפשרות

להעברת המידע בדואר האלקטרוני

תרומה רבה למעשי המרמה .
המאמר הנוכחי מציג מחקר שנועד

לעדכן את הידע על מעשי מרמה
בלימודים בחינוך הגבוה בארצות
הברית ,לזהות את אסטרטגיות
המרמה העיקריות ולאפיין את
הסטודנטים

הנוטים

לרמות

מבחינת מגדר ,תחום לימודים

לזהות את אסטרטגיות המרמה ה  iJיקריות
ולאפיין את הסטודנטים הנוטים לרמות

ספר למינהל עסקים מאשר
אצל סטודנטים מתחומי לימוד
אחרים,

אם

כי

אין

הסכמה

כללית על ממצא זה .קיימים
הסברים אחדים לממצא זה ,והם:
החשיבות היתרה שיש לציונים

מבחינת מגדר ,תחום לימודים והצלחה

כדי להתקבל לעבודה בתחום

בלימודים .תוצאות המחקר מצבי  iJות

מינהל העסקים לעומת תחומים

 iJל הבדלים מ  iJטים  iJל רק  iJמגדר
הסטודנט ,ו  iJל כך שסטודנטים למינהל

 iJסקים וסטודנטים חלשים
ציונים נמוך

-

-

ב  iJלי ממוצ iJ

נוטים יותר למ  iJשי רמאות

בהשוואה לסטודנטים אחרים.

והצלחה בלימודים .הבנת משתנים אלו יכולה לסייע למלחמה
בתופעת מעשי המרמה .

אחרים; האופי התחרותי במיוחד

של

סטודנטים

בתחום

זה;

ושיטת הלימוד בתחום זה ברוב
מוסדות

ההוראה,

המבוססת

על עבודה עצמית בקבוצות
קטנות ,מה שמקל על סטודנטים
חלשים להיעזר בחזקים יותר

בעבודותיהם ,עד כדי גניבה ספרותית )פלגיאט(.

.5

סיכום סקירת הספרות הנרחבת הקיימת בנושאים האלה מעלה

מרבית המחקרים מראים שסטודנטים חלשים נוטים לרמות
יותר מאשר סטודנטים חזקים .החוקרים מסבירים זאת

בכך שהחזקים אינם צריכים לרמות כדי להצליח  .מחקרים

את הנקודות הבאות:

.1

דו בנור

נשים מפגינות התנהגות אתית יותר מגברים ,בפרט בתחום

אחדים ,לעומת זאת ,מצאו שדווקא הסטודנטים בעלי הציונים

העסקים  .תיאוריית התפתחות השיפוט המוסרי של

הגבוהים מרמים יותר ,והסבירו זאת באופי הישגי יותר של

קוהלברג 5הציעה שהתנהגות נשים היא מכוונת אחריות,

הסטודנטים האלה הגורם להם לשאוף להצטיין בכל מחיר.

בעוד שהתנהגות הגברים מכוונת זכויות ,רהיינו על ידי מה

על בסיס סקירת הספרות  ,השערות המחקר הנוכחי היו :

שהם חושבים שהם זכאים לו .הבדל זה עשוי להשפיע על

.1

לא יהיה הבדל בשיעור המרמה בין גברים ונשים.

מידת מעשי המרמה .

.2

שיעור המרמה בקרב תלמידי מינהל עסקים יהיה גבוה יותר

מאשר בקרב תלמידים מתחומי לימוד אחרים.

.3

התלמידים המצטיינים ירמו יותר.
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פרופ' דו בנור ,פרופ' אמריטוט ,הפקולטה למדעי
הבריאות

שוטת המחקר

האוכלוסייה הנבדקת הייתה מדגם מזדמן של  372סטודנטים

ממחלקות שונות במכללה אחת במערב התיכון של ארצות הברית.
מרבית הסטודנטים )מעל למחצית( היו תלמידי שנה ג' ומעלה.
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ממצאים

טבלה מס' :1

התנהגויות המרמה של כלל המדגם מוצגות בטבלה מס' . Iהממצאים

שכיחות התנהגויות המרמה )על פי שכיחות יורדת(

מעידים על שלוש התנהגויות שכיחות ביותר " :השתמשתי בשאלה

ממוצע 8

ההתנהגות

דיווח עצמ' 9

()%
השגתי שאלות ממבחן קודס

ידע על
אחרים)%( oן

משוחזרת  " ",העתקתי מטלה" ו " שחזרתי שאלת מבחן "  .ההתנהגויות
השכיחות פחות הן " :הגשתי עבודה של מישהו אחר" " ,לא תרמת י

2.45

73.0

88.8

העתקתי מטלה

2.41

86.5

95.4

שח,רתי שאלת מבחן

2.35

72.4

89.3

הנבדקים רימו פחות מהמצופה על בסיס הידוע מהספרות ,אך

לא דיווחתי על טעות בציון לטובתי

2.27

58.0

76.5

דיווחיהם על מעשי מרמה של אחרים היו דומים למוכר מהספרות.

השתמשתי בשאלות משוח,רות

2.25

72.5

86.4

בשלוש מתוך  18ההתנהגויות שנבחנו נמצא הבדל בין-מגדרי :גברים

המצאתי או ,ייפתי ביבליוגרפיה

1.85

49.9

68.3

לא תרמתי לעבודה הקבוצתית

1.69

53.8

94.2

אפשרתי להעתיק ממני במבחן

1.66

45.4

79.2

העתקתי במבחן

1.64

46.3

80.3

בהשוו א ה בין סטודנטים למינהל עסקים לסטודנט י ם מתחומים אחרים

השגתי עותק של המבח ן לפני שהתקיים

1.62

37.6

64.1

נמצא כי בקרב הסטודנט י ם למינהל עסקים הייתה שכיחות גבוהה

1.58

44.1

79.0

יותר של מעשי מרמה בתשע התנהגויות ) מחצית מההתנהגויות

בצעתי גניבה ספרותית
העתקתי תוכנית מחשב או פרויקט

לעבודה הקבוצתית" ו " נבחנתי בשמו של מ י שהו אחר" .בסך הכול ,

מעתיקים בבחינות יותר מנשים; גברים תורמים לעבודה קבוצתית פחות
מנשים; וגברים נוהגים יותר מנשים להעתיק פרויקט של תוכנית מחשב.

1.57

33.4

57.4

שנבדקו!  (.העיקריות שבהן הן :גניבה ספרותית ,העתקת מטלות ,

,ייפתי טופס תשובות למבחן

1.52

37.1

77.2

העתקה בבחינה ,שחזור שאלות ודיווח על ביבליוגרפיה שאינה

הארכה במועד ההגשה או מועד

1.20

12.7

61.3

כתבתי עבודה עבור חבר

1.15

8.6

51.0

לממוצע ( נמצאו מרמים יותר מסטודנטים מצטיינים ) שציוניהם גבוהים

1.09

5.1

44.7

יותר מסטיית תקן אחת מעל לממוצע ( בעשר (!) מתוך  18ההתנהגויות.

העתקתי עבודה מהאינטרנט

1.05

2.4

24.9

נבחנתי בשמו של מישהו אחר

1.04

2.4

27.9

מחשוב

בדיתי אסון במשפחה כדי לקבל

קיימת .רוב ההבדלים הללו מובהקים מבחינה סטטיסטית ) (. p<O.OOI
סטודנטים חלשים )א לה שציוניהם נמוכים יותר מסטיית תקן אחת מתחת

בחינה נוסף

הגשתי עבודה שמישהו אחר כתב

עבורי

.8
.9

אחון מתוך הנבדק'ם

סו.

אחוז הנבדקים שוידע על אחרום העוש י ם זאת

מתוך חמש דרגות בסולם  :ן

-

אף פעם;

-5

דיון

לא כל התנהגויות המרמה שוות בחומרתן  .אי אפשר להשוות אי-

בכל הןדמנות

דיווח על טעות בציון או חוסר תרומה לעבודה בקבוצה להגשת עבודה
של מישהו אח,ר הגשת עבודה קנויה או כתיבת בחינה עבור מישהו
אחר .החדשות הטובות העולות מן המחקר הן שרק חלק קטן מבין

למדגם נבחרו רק כיתות שהסגל המלמד בהן היה מעוניין להשתתף
במחקר .המדגם ייצג את הרכב אוכלוסיית הסטודנטים במכללה

מישהו אחר

;2% -

הגשת עבודה קנויה

;5% -

וכתיבת בח י נה עבור

מבחינת המגדר ) 53.1%נשים (  ,אך לא ייצג את תחומי הל י מוד במכללה

מישהו אחר  ,9% -אם כי רבע עד חצי מהנשאלים דיווחו שהם

כמחצית מהנבדקים למדו מינהל עסקים ,ואילו המחצית השנייה של

יודעים על מעשים כאלה של סטודנטים אחרים .החדשות הרעות

הנבדקים ייצג ו את התחומים האחרים הנלמדים במכללה  ,בעיקר את

הן שהשיעור הכללי של מעשי המרמה במוסדות האקדמיים לא היה

תחומי הבריאות ,שירותי הרווחה והתקשורת ) כ  12%-לכל אחד מהללו( .

נמוך מזה שנמצא במחקרים אחרים כבר לפני עשרות שנים ,למרות

האחוז הגבוה יחסית של תלמידי מינהל עסקים במדגם היה מכוון ,שכן

אמצעים מרובים שהמוסדות השקיעו למיגור התופעה  .כמו כן עולה

החוקרים רצו להשוות בין תלמידי מינהל עסקים לבין יתר הסטודנטים.

מן המחקר ששיטות המרמה שהיו קיימות מאז ומתמיד ,כמו העתקה

ציון הקורסים הממוצע של כלל המדגם היה  3.23מתוך ) 4בסולם הדירוג

בבחינות ,הן השכיחות גם כיום .למרות הקלות הרבה שבה ניתן לרכוש

האמריקני של ציונים מסו ג ; A ,B ,C ,0צי ון  3.23תואם ל (. 81%-

כ י ום עבודות ב אי נטרנט  ,צורה זו של מרמה עדיין איננה נפוצה.

-

כלי המחקר היה עיבור של סולם שפותח ב  1976-והיה בשימוש כמה

ייתכן שהשכיחות הנמוכה של מעשי המרמה החמורים מקורה

פעמים .6בסולם זה מוצגות לנבדק  18התנהגויות של מרמה אקדמית,

בהתפתחות א מות מוסר גבוהות אצל הסטודנטים  ,אך ייתכן שלפחות

ועליו לענות על שכיחות המקרים שבהם השתמש בהתנהגויות

בחלק המקרים ,כמו למשל בהתחזות לאחר ,היא תוצאה של שכלול

אלו במשך כל שנות לימודיו במכללה .השכיחות מדורגת בסולם

אמצעי הזיהוי של הנבחנים .ייתכן גם שהשכיחות הנמוכה של מעשי

פריטי

מרמה שבהם מעורב יותר מאדם אחד נובעת מהחשש לגילוי הרמאות

של חמישה שלבים ,מ"אף פעם" ) (1וער "בכל
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הנבדקים דיווח על מעשי מרמה חמורים כאלה  :הגשת עבודה של

הזדמנות " )(. 5

השאלון מופיעים בטבלה מס'  .1מהשאלון המקורי הוצאו שתי

ולחשיפתה.

שאלות שכיום אינן נתפסות כמעשה מרמה ") למדתי מרשימות של

על פי המחקר הנוכחי ,במעט התנהגויות שכיחות מעשי המרמה של

מישהו אחר"" ,התווכחתי עם המורה על הציון  "(,ולעומת זאת נוספו

גבר י ם גבוהה מזו של נשים  ,ובהתנהגויות אחרות אין הבדל  .ממצא זה

שתי התנהגויות חדשות ") הגשתי עבודה מועתקת מהאינטרנט",

דומה לממצאים של מחקרים קודמים .כמו כן מצא המחקר הנוכחי

" העתקת י תוכנת מחשב"  (.הנבדקים התבקשו לדווח בטור נפרד גם

שתלמ י די מינהל עסקים מרמים יותר מאשר סטודנט י ם מתחומי

על מעשי מרמה של אחרים שלהם היו עדים .

הלימוד האחרים שהשתתפו במחקר זה .ממצא זה ל א רק מאשש

ע) ה  Jilה ן רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

ממצאי מחקרים קורמים ,אלא אף תואם את הצורה שבה הציבור

מרבית השאלות תהיינה חדשות .כדי להילחם בתופעה של קניית

הכללי תופס אנשי עסקים  .בתי ספר למינהל עסקים חייבים לנסות

עבודות או העתקתן מהאינטרנט ,מומל'{ להשתמש בתוכנות כנגד

ולברר את הסיבות לתופעה זו .האם לסטורנטים למינהל עסקים

פלגיאט )למשל:

בנוסף לכ.ך על המרצים לחבר

ערכים ופילוסופיית חיים שונים מאלו של סטורנטים אחרים? האם

מטלות שיחייבו את הסטורנטים לחשוב ,להביע רעות ולהגיב לנתונים,

(. www.turnitin.com

אשמות בכך שיטות ההוראה )הגשת עבורות קבוצתיות ,מבחנים

ולא רק להציג עובדות .מטלות כאלו יהיו קשות יותר להעתקה .כאשר

הכוללים שאלות מסוג רב-ברירה אשר אינן משתנות משנה לשנה(?

הסטורנטים מתבקשים להגיש תוכניות מחשב ,אפשר לררוש מכל

שמא התגמול על הצלחה בלימורים והעונש על אי-הצלחה מניעים את

סטורנט להגיש שיטת קירור שונה ,כולל שמות המשתנים.

הסטודנטים לנסות להצליח בכל מחיר?

כל אלו ,ובעיקר תגובה חמורה על מעשי מרמה שמתגלים ,עשויים

ממצאי המחקר אינם מאששים את ההשערה שסטודנטים מצטיינים

לדרוש השקעת זמן מצד סגל ההוראה ,אך בלערי זאת המסר שיעבור

מרמים יותר כרי לשמור על מעמדם .הממצאים מצביעים רווקא על

הוא שמבחינת אנשי הסגל ביצוע מעשי מרמה אינו דבר כה חמור.

כך שהסטורנטים החלשים מרמים יותר.

בהקשר זה כראי לצטט מחקרך ,שמצא שרק שליש מחברי הסגל

למחקר מסוג זה יש מגבלות מתורולוגיות רציניות שקשה להתגבר

שנתקלו במעשה מרמה מצר הסטורנטים שלהם ,ריווחו על כך או נקטו

עליהן .הנברקים מתבקשים להורות בביצוע עבירות חמורות ,לעתים

בפעולה כלשהי .לרברי אנשי הסגל ,הסיבות לכך היו חוסר זמן ,חוסר

אפילו פליליות ,שיכולות להרוס את עתידם אם יתגלו .לפיכך סביר

בתמיכה מצד הארמיניסטרציה והצורך בעדויות מפלילות מוצקות.

להניח שהשכיחויות המדווחות נמוכות מהאמיתיות ,וזאת בשל חשש

מלבר המאבק במעשי המרמה ,החשוב מכול הוא שחברי סגל ההוראה

של הסטורנטים שמעשיהם יתגלו )וזאת אף על פי שמובטחת להם

יהוו דמויות לחיקוי ,גם בהתנהגותם בהוראה ובמחקר וגם בהתנהגותם

אנונימיות(  .לעומת זאת ,הריווח על כך שאחרים מרמים עלול להיות

המקצועית מחו'{ לקמפוס .ייתכן שגם חברי הסגל זקוקים לתגבור

מופרז ,מכיוון שנברקים אחרים עשויים לרווח על אותו מקרה .אין

בנושאי

אתיקה...

לשלול גם את הסבירות שחלק מהריווחים על אחרים הם בעצם דיווח
על התנהגויות של הנבדק עצמו.

מחקר עתודו

יש להמשיך במחקרים שיאירו את הסיבות לתופעת מעשי המרמה

מה בותו לעשות כדו לצמצם את מספר מעשו

במוסרות הלימוד האקדמיים  .הממצאים על ההברל שבין סטודנטים

המרמה?

למינהל עסקים לבין סטודנטים מתחומים אחרים מחייבים בחינה

אימו'{ שיטת מבחני כבוה טיפוח המורעות לאתיקה בכל קורס וגם

מדוקדקת להבהרת התופעה  .כמו כן יש לברוק את הקשר שבין

באמצעות קורסים ייעודיים והגברת הערנות מצר חברי הסגל למעשי

שכיחות מעשי המרמה לבין שיטות ההערכה של התלמירים כמו

מרמה יכולים לצמצם את היקף הבעיה .מבחני כבוד יעילים יותר

מבחנים רבי-ברירה וריבוי עבודות קבוצתיות ,וגם בין שכיחות זו לבין

כאשר הם מופעלים על אוכלוסייה הומוגנית ,כמו מחלקה מסוימת

קשר עם גורמים עסקיים מחו'{ לקמפוס ועומס מטלות שהסטודנטים

או בית ספר מסוים .הפעלת השיטה על כיתה אחת בלבה כמו גם

אינם יכולים לעמור בהן.

הפעלתה על הקמפוס כולו ,נמצאה בלתי יעילה .בכל מקרה ,הפעלת

רצוי גם לברוק את הקשר בין מעשי מרמה לבין מטרות הלימוד

השיטה רורשת הכנה מתאימה גם באמצעות שיחות עם התלמירים

של הסט ורנט :אם המטרה של סטורנטים לרפואה היא לרפא; של

כבר מהיום הראשון ללימודים וגם באמצעות הכנסת תכנים של

הסטורנטים להנרסה אזרחית לבנות; ושל הסטורנטים לחינוך

אתיקה לקורסים רבים ככל האפש.ר תוך הדגשה ברורה וחוזרת של

ללמה האם מטרתם של הסטודנטים למינהל עסקים היא להרוויח

אי-סובלנות לרמאות .לאור הממצאים ייתכן שכראי יהיה להפעיל את

בכל מחיר? ידוע הוא כי לרוב ,כישלונות ניהוליים העולים בפיטורים

-

שיטת מבחני הכבור דווקא בבתי ספר למינהל עסקים.

המוניים ובהפסרים כבדים ,אינם מונעים מהמנהלים להקצות לעצמם

הררך היעילה ביותר להילחם בתופעות המרמה היא באמצעות

תנאים נריבים ביותר .האם ייתכן שהמורלים לחיקוי במקצוע זה הם

הגברת הערנות של אנשי הסגל והוספה של אמצעי בקרה ,בעיקר

בלתי אתיים והם הגורמים לסטורנטים לרמות יותר?

כנגר מעשי מרמה בבחינות ובעבורות מוגשות .קודם כול יש לחייב

לבסוף ,המחקר הקיים בנושא מעשי המרמה באקרמיה הוא תיאורי

את המורים עצמם להיות נוכחים בבחינות ,בנוסף למשגיחים  .כמו

בעיקרו .ררושה מסגרת תיאורטית כרי להבין את התופעה ולמגרה.

כן יש לפתח גרסאות אחרות לכל בחינה מסוג רב-ברירה ,לפחות

אנחנו יורעים את ה"מה" .כעת אנחנו חייבים לנסות ולהבין את

מבחינת סרר השאלות והמסיחים ,ובנוסף לכך להקפיר שבכל מבחן
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