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 : 1מס'טבלה

יורדת)שכיחותפי(עלהמרמההתנהגויותשכיחות

עלידע 9עצמ'דיווח 8ממוצעההתנהגות
 )%(ן oאחרים )%(

 88.8 73.0 2.45קודסממבחןשאלותהשגתי

 95.4 86.5 2.41מטלההעתקתי

 89.3 72.4 2.35מבחןשאלתשח,רתי

 76.5 58.0 2.27לטובתיבציוןטעותעלדיווחתילא

 86.4 72.5 2.25משוח,רותבשאלותהשתמשתי

 68.3 49.9 1.85ביבליוגרפיה,ייפתיאוהמצאתי

 94.2 53.8 1.69הקבוצתיתלעבודהתרמתילא

 79.2 45.4 1.66במבחןממנילהעתיקאפשרתי

 80.3 46.3 1.64במבחןהעתקתי

 64.1 37.6 1.62שהתקייםלפניןהמבחשלעותקהשגתי

 79.0 44.1 1.58ספרותיתגניבהבצעתי

פרויקטאומחשבתוכניתהעתקתי
1.57 33.4 57.4 

מחשוב

 77.2 37.1 1.52למבחןתשובותטופס,ייפתי

לקבלכדיבמשפחהאסוןבדיתי
 61.3 12.7 1.20מועדאוההגשהבמועדהארכה
נוסףבחינה

 51.0 8.6 1.15חברעבורעבודהכתבתי

כתבאחרשמישהועבודההגשתי
1.09 5.1 44.7 

עבורי

 24.9 2.4 1.05מהאינטרנטעבודההעתקתי

 27.9 2.4 1.04אחרמישהושלבשמונבחנתי

הןדמנותבכל- 5פעם;אף-ן :בסולםדרגותחמשמתוך . 8

הנבדק'םמתוךאחון . 9

זאתםיהעושאחרוםעלשוידעהנבדקיםאחוזסו.

להשתתףמעונייןהיהבהןהמלמדשהסגלכיתותרקנבחרולמדגם

במכללההסטודנטיםאוכלוסייתהרכבאתייצגהמדגםבמחקר.

במכללהמודיהלתחומיאתייצגלאאך ,)נשים 53.1% (המגדרמבחינת

שלהשנייההמחציתואילועסקים,מינהללמדומהנבדקיםכמחצית-

אתבעיקר ,במכללההנלמדיםהאחריםהתחומיםאתוייצגהנבדקים

 .)מהללואחדלכל-12%כ(והתקשורתהרווחהשירותיהבריאות,תחומי

שכןמכוון,היהבמדגםעסקיםמינהלתלמידישליחסיתהגבוההאחוז

הסטודנטים.יתרלביןעסקיםמינהלתלמידיביןלהשוותרצוהחוקרים

הדירוגבסולם( 4מתוך 3.23היההמדגםכללשלהממוצעהקורסיםציון

 .)-81%לתואם 3.23ון;צי A ,B ,C , 0גמסוציוניםשלהאמריקני

כמהבשימושוהיה-1976בשפותחסולםשלעיבורהיההמחקרכלי

אקדמית,מרמהשלהתנהגויות 18לנבדקמוצגותזהבסולם . 6פעמים

בהתנהגויותהשתמששבהםהמקריםשכיחותעללענותועליו

בסולםמדורגתהשכיחותבמכללה.לימודיושנותכלבמשךאלו

פריטי .) 5 ( "הזדמנות"בכלוער ) 1 (פעם"מ"אףשלבים,חמישהשל

שתיהוצאוהמקורימהשאלון . 1מס'בטבלהמופיעיםהשאלון

שלמרשימותלמדתי"(מרמהכמעשהנתפסותאינןשכיוםשאלות

נוספוזאתולעומת ,)"הציוןעלהמורהעם"התווכחתיאחר",מישהו

מהאינטרנט",מועתקתעבודההגשתי"(חדשותהתנהגויותשתי

גםנפרדבטורלדווחהתבקשוהנבדקים .)מחשב"תוכנתיהעתקת"

 .עדיםהיושלהםאחריםשלמרמהמעשיעל

למ'נהלהמכללההאקדמ'המסלול-ההוראהרשותןה Jilהע( 36

ממצאים

.הממצאים Iמס'בטבלהמוצגותהמדגםכללשלהמרמההתנהגויות

בשאלההשתמשתי"ביותר:שכיחותהתנהגויותשלושעלמעידים

ההתנהגויות ."מבחןשאלתשחזרתי"ומטלה"העתקתי" ,"משוחזרת

יתרמתלא"אחר",מישהושלעבודההגשתי"הן:פחותהשכיחות

 ,הכולבסךאחר".שהוימשלבשמונבחנתי"והקבוצתית"לעבודה

אךמהספרות,הידועבסיסעלמהמצופהפחותרימוהנבדקים

מהספרות.למוכרדומיםהיואחריםשלמרמהמעשיעלדיווחיהם

גבריםבין-מגדרי:הבדלנמצאשנבחנוההתנהגויות 18מתוךבשלוש

פחותקבוצתיתלעבודהתורמיםגבריםמנשים;יותרבבחינותמעתיקים

מחשב.תוכניתשלפרויקטלהעתיקמנשיםיותרנוהגיםוגבריםמנשים;

אחריםמתחומיםםילסטודנטעסקיםלמינהלסטודנטיםביןהאבהשוו

גבוההשכיחותהייתהעסקיםלמינהלםיהסטודנטבקרבכינמצא

מההתנהגויותמחצית(התנהגויותבתשעמרמהמעשישליותר

 ,מטלותהעתקתספרותית,גניבההן:שבהןהעיקריות .)שנבדקו!

שאינהביבליוגרפיהעלודיווחשאלותשחזורבבחינה,העתקה

 .) p<O.OOI (סטטיסטיתמבחינהמובהקיםהללוההבדליםרובקיימת.

מתחתאחתתקןמסטייתיותרנמוכיםשציוניהםלה(אחלשיםסטודנטים

גבוהיםשציוניהם(מצטייניםמסטודנטיםיותרמרמיםנמצאו )לממוצע

ההתנהגויות. 18מתוך )!(בעשר )לממוצעמעלאחתתקןמסטייתיותר

דיון

אי-להשוותאפשראי .בחומרתןשוותהמרמההתנהגויותכללא

עבודהלהגשתבקבוצהלעבודהתרומהחוסראובציוןטעותעלדיווח

מישהועבורבחינהכתיבתאוקנויהעבודההגשתאח,רמישהושל

מביןקטןחלקשרקהןהמחקרמןהעולותהטובותהחדשותאחר.

שלעבודההגשת :כאלהחמוריםמרמהמעשיעלדיווחהנבדקים

עבורנהיבחוכתיבת ; 5%-קנויהעבודההגשת ; 2%-אחרמישהו

שהםדיווחומהנשאליםחציעדרבעכיאם , 9%-אחרמישהו

הרעותהחדשותאחרים.סטודנטיםשלכאלהמעשיםעליודעים

היהלאהאקדמייםבמוסדותהמרמהמעשישלהכללישהשיעורהן

למרותשנים,עשרותלפניכבראחריםבמחקריםשנמצאמזהנמוך

עולהכןכמו .התופעהלמיגורהשקיעושהמוסדותמרוביםאמצעים

העתקהכמוומתמיד,מאזקיימותשהיוהמרמהששיטותהמחקרמן

לרכושניתןשבההרבההקלותלמרותכיום.גםהשכיחותהןבבחינות,

נפוצה.איננהעדייןמרמהשלזוצורה ,נטרנטאיבעבודותוםיכ

מקורההחמוריםהמרמהמעשישלהנמוכהשהשכיחותייתכן

שלפחותייתכןאך ,הסטודנטיםאצלגבוהותמוסרמותאבהתפתחות

שכלולשלתוצאההיאלאחר,בהתחזותלמשלכמוהמקרים,בחלק

מעשישלהנמוכהשהשכיחותגםייתכןהנבחנים.שלהזיהויאמצעי

הרמאותלגילוימהחששנובעתאחדמאדםיותרמעורבשבהםמרמה

ולחשיפתה.

שלהמרמהמעשישכיחותהתנהגויותבמעטהנוכחי,המחקרפיעל

זהממצא .הבדלאיןאחרותובהתנהגויות ,נשיםשלמזוגבוההםיגבר

הנוכחיהמחקרמצאכןכמוקודמים.מחקריםשללממצאיםדומה

מתחומיםיסטודנטמאשריותרמרמיםעסקיםמינהלדיישתלמ

מאששרקאלזהממצאזה.במחקרשהשתתפוהאחריםהלימוד



הציבורשבההצורהאתתואםאףאלאקורמים,מחקריםממצאי

לנסותחייביםעסקיםלמינהלספרבתי .עסקיםאנשיתופסהכללי

עסקיםלמינהללסטורנטיםהאםזו.לתופעההסיבותאתולברר

האםאחרים?סטורנטיםשלמאלושוניםחייםופילוסופייתערכים

מבחניםקבוצתיות,עבורות(הגשתההוראהשיטותבכךאשמות

לשנה)?משנהמשתנותאינןאשררב-ברירהמסוגשאלותהכוללים

אתמניעיםאי-הצלחהעלוהעונשבלימוריםהצלחהעלהתגמולשמא

מחיר?בכללהצליחלנסותהסטודנטים

מצטייניםשסטודנטיםההשערהאתמאששיםאינםהמחקרממצאי

עלרווקאמצביעיםהממצאיםמעמדם.עללשמורכרייותרמרמים

יותר.מרמיםהחלשיםשהסטורנטיםכך

להתגברשקשהרציניותמתורולוגיותמגבלותישזהמסוגלמחקר

לעתיםחמורות,עבירותבביצועלהורותמתבקשיםהנברקיםעליהן.

סבירלפיכךיתגלו.אםעתידםאתלהרוסשיכולותפליליות,אפילו

חששבשלוזאתמהאמיתיות,נמוכותהמדווחותשהשכיחויותלהניח

להםשמובטחתפיעלאף(וזאתיתגלושמעשיהםהסטורנטיםשל

להיותעלולמרמיםשאחריםכךעלהריווחזאת,לעומת .אנונימיות)

איןמקרה.אותועללרווחעשוייםאחריםשנברקיםמכיווןמופרז,

דיווחבעצםהםאחריםעלמהריווחיםשחלקהסבירותאתגםלשלול

עצמו.הנבדקשלהתנהגויותעל

מעשומספראתלצמצםכדולעשותבותומה

המרמה?

וגםקורסבכללאתיקההמורעותטיפוחכבוהמבחנישיטתאימו'}

למעשיהסגלחברימצרהערנותוהגברתייעודייםקורסיםבאמצעות

יותריעיליםכבודמבחניהבעיה.היקףאתלצמצםיכוליםמרמה

מסוימתמחלקהכמוהומוגנית,אוכלוסייהעלמופעליםהםכאשר

גםכמובלבהאחתכיתהעלהשיטההפעלתמסוים.ספרביתאו

הפעלתמקרה,בכליעילה.בלתינמצאהכולו,הקמפוסעלהפעלתה

התלמיריםעםשיחותבאמצעותגםמתאימההכנהרורשתהשיטה

שלתכניםהכנסתבאמצעותוגםללימודיםהראשוןמהיוםכבר

שלוחוזרתברורההדגשהתוךהאפש.רככלרביםלקורסיםאתיקה
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