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تقلب در آزمون به یکی از مهمترین مشکالت بسیاری از دانشگاههای تبدیل شده است( .)1تقلب رﻓﺘاری است ﻛه مﻔاهیﻤی
مانند دروغ ،ﻓریب ،ﺣیله ،مکر و نیرنﮓ و امثال آن را یادآور میسازد ﻛه میتواند ﻓایده یا سود ناﻋادﻻنهای را در ﭘی داشﺘه
باشـد( .)2تقلب یکی از ﻋوامل تهدیدﻛننده یادگیری دانشجویان است ﻛه به ﻋنوان یـﻚ ﭘدیـدهی رایج بیصداقﺘی تحصیلی
شناخﺘه میشود( .)3چیرومامیال ( )Chirumamillaدر مطالعه خود اشاره به یﻚ مطالعه نظرسنجی با  1000دانشجو
نروژی داشت یاﻓﺘهها نشان داد  ٪16دانشجویان ( ٪12یﻚ بار  ٪2 ،دو بار  ٪2 ،سه بار یا بیشتر) بیان ﻛردند ﻛه تقلب
داشﺘند(.)4
بسیاری از دانشگاهها در ﺣال گذر از امﺘحانات سنﺘی(امﺘحانات ﻛاغذی) به امﺘحانات الکﺘرونیکی هسﺘند( .)5از این رو انﺘظار
میرود شیوههای تقلب نیز مﺘﻔاوت شود .ظهور ﭘاندمی ﻛووید  ،19شیوههای ارزیابی یادگیری ﻓراگیران را تا ﺣدی
دستخوش تغییر ﻛرده است .برای مثال بسیاری از اساتید سهم بیشتری برای تکالیف طول دوره قائل شدهاند و دانشگاهها
نیز به ناچار به برگزاری امﺘحانات به صورت مجازی روی آوردهاند .تجربیات نویسندگان ،ﺣاﻛی از بروز تقلب در انجام
تکالیف و هﻤچنین تقلب ﺣین آزمون است به طور مثال اسﺘﻔاده از ﻋبارت مشابه در بین ﭘاسخها و یا ارسال یﻚ ﭘاسخ
توسط یﻚ نﻔر برای چندین دانشجو بود .تجارب دانشجویان نیز بیانگر تقلب برای آزمونهای مجازی بود .یکی از
دانشجویان بیان میﻛند ﻛه برای ﭘاسخ به سؤاﻻت آزمون از ﻛﺘاب یا جزوه نگاه میﻛنند یا همزمان از تلﻔن هﻤراه دیگر از
گوگل سرچ میﻛنند و دانشجوی دیگری بیان میﻛرد هﻤراه با دانشجویان سال باﻻ آزمون میدهد.
یکی از نوآورانهترین راهﻛارها برای ﭘیشگیری از تقلب مربوط به ﻛشور سنگاﭘور است .دانشگاههای سنگاﭘور نیز به دلیل
شیوع ﻛرونا ویروس به سﻤت درسها و امﺘحانات آنالین ﺣرﻛت ﻛردهاند .دانشگاه مدیریت سنگاﭘور و انسﺘیﺘوی ﻓناوری
سنگاﭘور از هوش مصنوﻋی جهت جلوگیری از تقلبی امﺘحان مجازی اسﺘﻔاده میﻛنند .آنها در ابﺘدا از دانشجویان میخواهند
یﻚ الگوریﺘم هوش مصنوﻋی برای جلوگیری از تقلب ﺣرﻛت چشم دانشجو را ﭘیگیری میﻛند تا مشخص ﻛند ﻛه در ﻛجا و
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ﻛه از اتاق و میز مطالعه خود ﻓیلم ﻛوتاه بگیرند .در ﺣین امﺘحان از یﻚ دوربین (وب ﻛم) برای ضبط خود اسﺘﻔاده میﻛنند.

فرشته عراقیان و همکاران

نامه به سردبیر

 ﻓقط اسﺘاد دوره میتواند ضبطهای ویدیویی و نﺘایج جلسه آزمون را بررسی، ﭘس از امﺘحان.به دنبال چه چیزی هسﺘند
.)6( ﻋالمتگذاری میشود، در صورت وجود موارد نقض اﺣﺘﻤالی.ﻛند
از آنجا ﻛه تقلب تحصیلی باﻋﺚ میشود ﻛه ﻓرد در ﻓرایند یادگیری درگیر نبوده و دانـش و مهـارت ﻻزم را ﻛه برای شغل
 لذا ﻻزم است راهﻛارهایی برای سالمت یﻚ آزمون مجازی و. به دسـت نیـاورد،تخصصی خود در آینده به آن نیاز دارد
 مانند آگاه نﻤودن دانشجویان از ﻋواقب بیصداقﺘی.آنالین با توجه به شرایط موجود توسط دانشگاهها اندیشیده شود
 ﻋدم امکان، نﻤایش هر سؤال در زمان محدود و به صورت جداگانه، محدود نﻤودن زمان شروع و ﭘایان امﺘحان،تحصیلی
 تﻔاوت، نﻤایش سؤاﻻت هر دانشجو به صورت تصادﻓی و مﺘﻔاوت از سایر دانشجویان،برگشت دانشجویان به سؤاﻻت قبلی
 اسﺘﻔاده، ﻋدم قابلیت ﻛپی نﻤودن سؤاﻻت، مﻤنوﻋیت ﻋکس گرﻓﺘن از سؤاﻻت،ترتیب سؤاﻻت در آزمون تسﺘی چهارگزینهای
 ﻛنﺘرل دانشجویان با دوربین لپ تاپ یا وب ﻛم و یا دوربین گوشی در،از هوش مصنوﻋی برای تأیید هویت دانشجویان
. تجزیه و تحلیل ضربههای ﻛلیدی آنها و بررسی نگاه دانشجو ﺣین امﺘحان است،لحظه امﺘحان
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