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מחקר 15% :מהסטודנטים בעולם קונים עבודות
לאוניברסיטה ,והשיעור עולה בעקביות
החוקרים התבססו על  71סקרים שבהם השתתפו  54אלף סטודנטים ,וקבעו כי חלה עלייה חדה
ברמאויות בשנים האחרונות .להערכתם ,שיעור הסטודנטים שקנו עבודה אף גבוה מהממצאים
אסף רונאל 17:45 02.09.2018

מספר הסטודנטים שמעידים כי שילמו לאחרים כדי שיכתבו עבורם עבודות באוניברסיטה עלה בחדות
בשנים האחרונות ,כך קבע מחקר שבחן נתונים מ 1978-עד היום בקרב סטודנטים מכל העולם .עלייה
זו יכולה להיות תופעת לוואי של התרחבות ההשכלה הגבוהה בעולם ,אבל גם תוצר של זמינות
העבודות לקנייה ,שהתרחבה בגלל האינטרנט והרשתות החברתיות.
נוכח הקושי בזיהוי עבודות קנויות ,החוקרים הסבירו כי התקשו לפתח מדד אובייקטיבי למדידת
רמאות בהגשת עבודות באוניברסיטה ולכן בחנו בשיטתיות מחקרים שהסתמכו על "דיווח עצמי" לזיהוי
התופעה .במחקר ,שערך פרופ' פיל ניוטון מאוניברסיטת סוונסי בבריטניה ,נותחו תוצאות של 71
סקרים שעליהם השיבו יותר מ 54-אלף סטודנטים שהתבקשו להשיב אם שילמו למישהו אחר שיכתוב
עבודה בשבילם .סקרים אלה התפרסמו ב 65-מחקרים לאורך  40השנים האחרונות.
הממוצע הכולל של הסטודנטים שהעידו על תשלום למישהו תמורת כתיבת עבודה הוא  .3.5%אולם
לפי המחקר ,שיעור זה עלה בהתמדה עם הזמן .בממוצע ,שיעור הסטודנטים שהעידו על קניית
עבודות במחקרים שהתפרסמו מ 2014-עד היום מגיע ליותר מ - 15%-אחד מכל שבעה סטודנטים.
עם זאת ,מספר המחקרים שעליהם הסתמכו החוקרים מהתקופה המוקדמת של פרק הזמן שנחקר
מצומצם יותר מהמחקרים העדכניים יותר.
החוקרים משערים כי ייתכן שלפחות  31מיליון מתוך  207מיליון הסטודנטים שלמדו במערכת
ההשכלה הגבוהה בעולם ב) 2014-לפי המחקר ,פי שניים סטודנטים מאשר בשנת  (2000שילמו
למישהו תמורת עבודה אוניברסיטאית .פרופ' ניוטון אף אמר שייתכן שהשיעור האמתי של סטודנטים
המרמים בכתיבת עבודות גבוה עוד יותר ,מהסיבה הפשוטה שתלמידים שקנו עבודה ייטו פחות
להתנדב להשתתף בסקרים על רמאות.
"האספקט המסחרי ב'רמאות בחוזה' ) ,Contract cheatingהשם הכולל לסוגי התנהגויות בהן
סטודנטים משלמים תמורת עבודות – א"ר( הוא כנראה המרכיב המטריד ביותר בהתנהגות זו",
כותבים החוקרים במאמר ,שהתפרסם בכתב העת  .Frontiers in Educationהם הוסיפו שיש "הבדל
מהותי בינה לבין העתקות 'העתק-הדבק' או השגת עזרה בניגוד לכללים מחבר או בן משפחה .מעשה
התשלום הופך את הרמאות בחוזה למכוונת ומתוכננת מראש".
לדברי החוקרים ,ישנם שלושה גורמים המשתפים פעולה ברמאות בחוזה – קונה העבודה ,הגוף
המוכר אותה ,והמוסד האקדמי שמאפשר את הגשתה .הם מוסיפים עוד כי בניגוד לארה"ב ,בבריטניה
מכירת עבודות אינה מנוגדת לחוק" .הממצאים מצביעים על הצורך המשמעותי בהוצאה מהחוק של
מכירת עבודות" ,הוסיף פרופ' ניוטון בהודעה לתקשורת שפרסמה האוניברסיטה.
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