فریدالدین حداد عادل

بدونتقلب

تقلب اتفاقي است ساده اما پيچيده!

گاهي بهراحتي و براي حل مســئله به ســراغ ريشهها و
عوامل ميرويم و در مواقعي نتيجه ميگيريم تخممرغدزد،
شــتردزد ميشود و گاهي حق را به دانشآموز ميدهيم كه
براي رهايي از مشــكالت داخل مدرســه و بيرون از مدرسه
دست به تقلب ميزند .از آن بدتر هم نكتهاي وجود دارد كه
طرحكردنش شجاعت و شايد جسارت ميخواهد و نگارنده
از همة عزيزان آموزشــكار بابت اين جملة اخير عذرخواهي
ميكند .گاهي رفتار معلمان در روند تدريس وكالسداري،

به وضوح يا بهطور اجمالي ،دانشآموز را به سمت تخلف سوق
ميدهد .بعضي از كالسهاي خصوصي ،نمونه ســؤالدادن
براي امتحان ،امتحانات سخت بيمنطق ،آزمونهاي سست
و ســبك ،نحوة آمادهكردن پنج نمرة مســتمر و از آن بدتر
نمونة ارزيابي توصيفــي دوران ابتدايي نيز در برخي مواقع
مبنا ،قانــون و قاعده ندارد و دانشآمــوز و خانوادهاش اين
ضعف را احساس ميكنند.
گاهي در مدرسه از خودم ســؤال ميكنم ،اگرچه چيزي
منظم و مرتب باشد ،دانشآموز سمت تقلب نميرود .كجاي
كار ايراد دارد كه دانشآموز به وظيفة خود عمل نميكند و
در نهايت تقلب ميكند؟
آيا افراد غيرصادق تقلب ميكنند!؟ آيا نبود شــجاعت در
مواجهه با ســختيها باعث تقلب ميشود!؟ يا اينكه مسئلة
حقالناس را بهدرســتی فهم نكردهايم!؟ نكند بهغلط آنقدر
نمره و ارزيابي را بزرگ جلوه دادهايم كه همه براي دستيابي
به موفقيت درسي همهچيز را زير پا ميگذارند! چقدر آزمون
سراسري و آزمونهاي مدرسههاي تيزهوشان در اين زمينه
مؤثر است!؟ نقش والدين چيست؟
بهنظر ميرسد ،حل مشكل تقلب در مدرسه با يك نسخة
واحد مقدور نيســت .اين گاوصنــدوق يك كليد ندارد .يك
دســتهكليد يا برنامة كلي تربيتي ميتواند چنين مشــكل
مهمي را حل كند .اما تجويز اين بستة دارويي چگونه است
يا متن دستهكليد موردنظر چگونه محقق ميشود؟

همة اين سؤالها در ذهن بنده پررنگ و كمرنگ ميشوند.
در يك مرحله تصميم گرفتم ببينم در كدام مدرســه تقلب
وجود ندارد!؟ پاســخ ســؤالم منفي بود ،اما به پديدة جالبي
برخــوردم .معلماني بودند كه شاگردانشــان با وجود انجام
تقلب در كالسهاي ديگر ،در درس ايشان به هيچوجه تقلب
نميكردند .دانشآموزان بهطور رسمي و علني ميگفتند ما
اگر بتوانيم در كالسهاي درس معلمان ديگر تقلب ميكنيم،
ولي در كالس آقاي فالني تقلب نميكنيم.
تحليل اين ماجرا فرصت زيادي ميخواهد ،ليكن وقوف به
آن در اين مرحله بســيار ارزشمند و مهم است .بايد بدانيم،
ميتوان بدون تقلب مدرسه را اداره كرد ،كما اينكه بعضي از
همكاران ما ميتوانند ضمن حفظ اقتدار خود ،كالس خود را
بدون تقلب اداره كنند.
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