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 یمفاهیم كه ستا ریفتا(. تقلب ر1شده است) لیتبد یهااز دانشگاه یاریمشکالت بس نیتراز مهم یکیبه  آزمونتقلب در 

 شتهدا پیرا در ای النهدناعا دسو یا دهیفا ندامیتوكه  سازدیم ورآادیو امثال آن را  نیرنگو  مکر ،حیله ب،یمانند دروغ، فر

 یلیتحص یصداقتیب جیرا یهدـپدی كـی انعنو بهاست كه  انیدانشجو یریادگی دكنندهیاز عوامل تهد یکی تقلب(. 2)دـباش

دانشجو  1000با  یمطالعه نظرسنج كیدر مطالعه خود اشاره به ( Chirumamilla) چیرومامیال (.3شود)می شناخته

قلب كه ت كردند انی( بترشیب ای بار سه ٪2 ، بار دو ٪2بار ،  كی ٪12) اندانشجوی ٪16نشان داد  هاافتهیداشت  ینروژ

  (.4داشتند)

 رو انتظار نی(. از ا5هستند) یکی( به امتحانات الکترونی)امتحانات كاغذیدر حال گذر از امتحانات سنت هااز دانشگاه یاریبس

 یرا تا حد رانیفراگ یریادگی یابیارز یهاوهی، ش19 دیكوو یظهور پاندم متفاوت شود. زیتقلب ن یهاوهیرود شمی

ها و دانشگاهاند طول دوره قائل شده فیتکال یبرا یترشیسهم ب دیاز اسات یاریمثال بس یبرا .كرده است رییخوش تغدست

نجام از بروز تقلب در ا یحاك سندگان،ینو اتیاند. تجربوردهآ یرو یامتحانات به صورت مجاز یبه ناچار به برگزار زین

پاسخ  كیارسال  ایو  هاپاسخ نیاستفاده از عبارت مشابه در بطور مثال است به آزمون  نیتقلب ح نیو همچن فیتکال

از  یکیبود.  یمجاز یهاآزمون یتقلب برا انگریب زین انیدانشجو بود. تجارب دانشجو نیچند ینفر برا كیتوسط 

از  گریه دهمرازمان از تلفن هم ایكنند می جزوه نگاه ایاز كتاب  آزمونت سؤاالپاسخ به  یكه برا كندیم انیب انیدانشجو

 دهد. آزمون میسال باال  انیكرد همراه با دانشجومی انیب یگرید یكنند و دانشجومی گوگل سرچ

 لیبه دل زیسنگاپور ن هایاز تقلب مربوط به كشور سنگاپور است. دانشگاه یریشگیپ یها براكارراه نیتراز نوآورانه یکی

 یفناور یتویسنگاپور و انست تیریدانشگاه مد اند.حركت كرده نیو امتحانات آنال هابه سمت درس روسیو كرونا وعیش

خواهند می انینها در ابتدا از دانشجوآ. كنندیاستفاده م یامتحان مجاز یاز تقلب یریجهت جلوگ یسنگاپور از هوش مصنوع

كنند. می ضبط خود استفاده ی)وب كم( برا نیدورب كیامتحان از  نی. در حرندیكوتاه بگ لمیمطالعه خود ف زیكه از اتاق و م

كند تا مشخص كند كه در كجا و می یریگیاز تقلب حركت چشم دانشجو را پ یریجلوگ یبرا یهوش مصنوع تمیالگور كی
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 یرا بررس آزمونجلسه  جیو نتا یییودیو هایتواند ضبطمی هستند. پس از امتحان، فقط استاد دوره یزیبه دنبال چه چ

 (.6شود)می یگذارعالمت ،یكند. در صورت وجود موارد نقض احتمال

 شغل ایبر كهرا  زمال رتاـمهو  شـننبوده و دا ریدرگ یریادگی ندیدر فرا دفر كه دشومی باعث تحصیلی تقلبنجا كه آ از

و  یمجاز آزمون كیسالمت  یبرا ییهاكارراه. لذا الزم است ورداـنی تـسد بهدارد،  زنیاآن  به هینددر آ دخو تخصصی

 یصداقتیاز عواقب ب انیشود. مانند آگاه نمودن دانشجو دهیشیاند هاموجود توسط دانشگاه طیبا توجه به شرا نیآنال

صورت جداگانه، عدم امکان ه در زمان محدود و ب سؤالهر  شیامتحان، نما انیمحدود نمودن زمان شروع و پا ،یلیتحص

تفاوت  ان،یودانشج ریو متفاوت از سا یت هر دانشجو به صورت تصادفسؤاال شینما ،یت قبلسؤاالبه  انیبرگشت دانشجو

ت، استفاده سؤاالنمودن  یكپ تیت، عدم قابلسؤاالعکس گرفتن از  تیممنوع ،یانهیچهارگز یتست آزمونت در سؤاال بیترت

در  یگوش نیدورب ایوب كم و  ایلپ تاپ  نیبا دورب انیكنترل دانشجو ان،یدانشجو تیهو دییأت یبرا یاز هوش مصنوع

 .است امتحان نینگاه دانشجو ح ینها و بررسآ یدیكل یهاضربه لیو تحل هیلحظه امتحان، تجز
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