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تقلب اتفاقي است ساده اما پیچیده!
گاهي به راحتي و براي حل مســئله به ســراغ ریشه ها و 
عوامل مي رویم و در مواقعي نتیجه مي گیریم تخم مرغ دزد، 
شــتردزد مي شود و گاهي حق را به دانش آموز مي دهیم كه 
براي رهایي از مشــكالت داخل مدرســه و بیرون از مدرسه 
دست به تقلب مي زند. از آن بدتر هم نكته اي وجود دارد كه 
طرح كردنش شجاعت و شاید جسارت مي خواهد و نگارنده 
از همة عزیزان آموزشــكار بابت این جملة اخیر عذرخواهي 
مي كند. گاهي رفتار معلمان در روند تدریس وكالس داري، 

به وضوح یا به طور اجمالي، دانش آموز را به سمت تخلف سوق 
مي دهد. بعضي از كالس هاي خصوصي، نمونه ســؤال دادن 
براي امتحان، امتحانات سخت بي منطق، آزمون هاي سست 
و ســبك، نحوة آماده كردن پنج نمرة مســتمر و از آن بدتر 
نمونة ارزیابي توصیفــي دوران ابتدایي نیز در برخي مواقع 
مبنا، قانــون و قاعده ندارد و دانش آمــوز و خانواده اش این 

ضعف را احساس مي كنند.
گاهي در مدرسه از خودم ســؤال مي كنم، اگرچه چیزي 
منظم و مرتب باشد، دانش آموز سمت تقلب نمي رود. كجاي 
كار ایراد دارد كه دانش آموز به وظیفة خود عمل نمي كند و 

در نهایت تقلب مي كند؟
آیا افراد غیرصادق تقلب مي كنند!؟ آیا نبود شــجاعت در 
مواجهه با ســختي ها باعث تقلب مي شود!؟ یا اینكه مسئلة 
حق الناس را به درســتی فهم نكرده ایم!؟ نكند به غلط آن قدر 
نمره و ارزیابي را بزرگ جلوه داده ایم كه همه براي دستیابي 
به موفقیت درسي همه چیز را زیر پا مي گذارند! چقدر آزمون 
سراسري و آزمون هاي مدرسه هاي تیزهوشان در این زمینه 

مؤثر است!؟ نقش والدین چیست؟
به نظر مي رسد، حل مشكل تقلب در مدرسه با یك نسخة 
واحد مقدور نیســت. این گاوصنــدوق یك كلید ندارد. یك 
دســته كلید یا برنامة كلي تربیتي مي تواند چنین مشــكل 
مهمي را حل كند. اما تجویز این بستة دارویي چگونه است 

یا متن دسته كلید موردنظر چگونه محقق مي شود؟
همة این سؤال ها در ذهن بنده پررنگ و كم رنگ مي شوند. 
در یك مرحله تصمیم گرفتم ببینم در كدام مدرســه تقلب 
وجود ندارد!؟ پاســخ ســؤالم منفي بود، اما به پدیدة جالبي 
برخــوردم. معلماني بودند كه شاگردانشــان با وجود انجام 
تقلب در كالس هاي دیگر، در درس ایشان به هیچ وجه تقلب 
نمي كردند. دانش آموزان به طور رسمي و علني مي گفتند ما 
اگر بتوانیم در كالس هاي درس معلمان دیگر تقلب مي كنیم، 

ولي در كالس آقاي فالني تقلب نمي كنیم.

تحلیل این ماجرا فرصت زیادي مي خواهد، لیكن وقوف به 
آن در این مرحله بســیار ارزشمند و مهم است. باید بدانیم، 
مي توان بدون تقلب مدرسه را اداره كرد، كما اینكه بعضي از 
همكاران ما مي توانند ضمن حفظ اقتدار خود، كالس خود را 

بدون تقلب اداره كنند.

بدون تقلب
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