
گسترة مفهوم
 به طوركلــي در فرهنگ فارســي تقلب1 دســت اندازي به 
امور، قلب كردن، در کاری به ســود خــود و به زیان دیگری 
تصرف کردن، نادرستي، دغل کاری، تزویر، جعل، فریب و غش 
معنا شده است )فرهنگ فارسي معین(. مفهوم تقلب تالش 
آگاهانــه در انجام فعل و كاري خــارج از چارچوب، قاعده و 
صداقت مورد انتظار )و تعیین شــده( است. از این رو تقلب و 
فریبکاری به عنوان رفتاری غیراخالقی مي توانند دامنه ای به 

گسترة زندگي فردي و اجتماعي داشته باشند.
در آیین نامة رســیدگی بــه تخلفات امتحانــی در وزارت 
آموزش وپرورش که ســال ها از تصویب2 آن گذشــته، از واژة 
»تقلب« استفاده نشده و واژة »تخلف« به کار رفته است. در 
این مصوبه، برای تقویت روحیة نظم پذیری و قانون گرایی در 
دانش آموزان، به اجرای صحیح و نظارت دقیق عوامل اجرایی 
امتحانات و تالش برای جلوگیری از هرگونه تخلف و بی نظمی 

در امتحانات، تأکید شده است.
وقتي فردي در انجام وظیفه )مثاًل در امتحان، مســابقه یا 
موقعیتي( براي تحصیل منافعي، از فریب یا روشي ناصواب و 
خــارج از قاعده بهره می گیرد، در واقع مرتکب تقلب )و البته 
تخلف( شده است. این عمل، هم آسیبي فردی و هم آسیبي 
اجتماعی است. به بیاني دیگر، هرگونه اقدام مبتني بر فریب 
و تزویر در راه كســب منافع یا جایگاهی که فرد اســتحقاق 
و شایســتگی آن را ندارد، »تقلب« محسوب مي شود. تخلف 

كلي تر از تقلب اســت؛ هرگونه نقض عمــدی یا غیرعمدی 
قوانین، مقررات یا حتي چشم پوشی از انجام صحیح وظایف 
به نفع خود یا دیگري، »تخلف« است كه بر این اساس تقلب 

را نیز شامل می شود.
 اکنون، فناوری های دیجیتال در حال درنوردیدن مرزهای 
زندگی )ارتباطات، تحصیل، و کســب وکار( اســت. بنابراین، 
نفوذ، گسترش و ضرورت استفاده از وسایل هوشمند و فضای 
مجازی، نظام های آموزشیـ  تربیتی را به چالش کشیده است. 
تقلب )یا تخلف( در امتحانات نیز به موضوعی جدی و پیچیده 
تبدیل شده و تنوع در حیطه، شکل و شیوه های پیچیدة آن 
متصور است. اما ماهیت و شیوه های مواجهه با تقلب همچنان 
نیازمند آموزش بهینه، خویشــتن بانی و بهسازی سازمانی و 

مشارکت ذی نفعان است.

تجربه هاي جهانی
 تقلب در امتحان مســئله اي جهانی و رو به افزایش است 
)آکو3، 2013؛ هایپ4، 2013؛ پر5، 2013؛ حسنی و فاطیما6؛ 
2014(. تقلــب در امتحان نوعي نبــود صداقت تحصیلی و 
بزه تحصیلی7 تعریف و توصیف می شــود )حسنی و فاطیما؛ 
2014(. تقلب زنگ خطري را براي قواعد تحصیلي، یكپارچگي 
)صداقت(، اخالق و ارزش های اخالقی مؤسسات آموزشی به 
صدا درآورده است )فین و فرون8، 2004؛ اوگونجی9، 2011(.

é دانش آموزان در تمام سطوح تحصیلی به دالیل گوناگون 

تجربه های موفق 
از معلمان موفق

دکتر عزت اله فوالدی

تقلب، تخلف است!
تبیین علل و راه های پیشگیری از تقلب
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تقلب می کنند )الزاروس، ماكوال و الومور10، 2014(.
é برخی از دالیل اصلی تقلب در امتحانات ترس از شکست، 
ترس از فشار هم ساالن )چشــم و هم چشمی ها و رقابت(، و 
كســب نمرات بهتر است )تا در آینده واجد شرایط تحصیلی 

یا بازار کار شوند(.
é خرید ســؤاالت، استفاده از فضای مجازی و دسترسی به 
پاسخ ها از طریق نزدیکان با بهره گیری از تلفن های همراه، از 

چالش های نظام های آموزشیـ  تربیتی است.

شناخت علل تقلب بهترین مسیر براي 
پیشگیري است

ـ تنبلی11: دانش آموزان زیادی در زمینة انجام امور تحصیلی 
تنبلي می کنند و تکالیف خود را به تعویق می اندازند. می توان 
ادعا کرد، دانش آموزان با ایــن عادت ها به تقلب در امتحان 

دل می بندند.

ـ ترس از شکســت: همان طــور که مطالعات نشــان 
می دهند )گو12، 2011(، برخی از دانش آموزان به دلیل ترس 
از شکست، در امتحان تقلب می کنند. هر چه فشار خانواده ها 
یا محدودیت در ارتقای تحصیلی دانش آموزان )ورود به مراکز 
آموزشی یا فرصت های شغلی(، بیشتر باشد، ترس از شکست 

و در نتیجه احتمال تقلب افزایش می یابد.

ـ کمبود مربیان حرفــه ای و امکانات مکفی: دانش 
و مهارت هــای دانش آموزان بر امکانات آموزشــی ـ تربیتي، 
یادگیری و منابع انســاني با کیفیت متكي است. در مناطقي 
كه این امکان را ندارند، احتمال تقلب در میان دانش آموزان 
یا چشم پوشی در نقض مقررات براي جبران كاستي ها )و به 

نوعی برقراری عدالت(، افزایش می یابد.

ـ آمادگــی ناکافی: ناهماهنگي میان عوامل آموزشــي 
)مدرســه(، دانش آموزان، والدیــن و به طوركلي ضعف هاي 
مدیریتي، ممکن اســت دانش آموزان را به تقلب در امتحان 

سوق دهند.

راه هاي پیشگیري
ـ تدوین و اجــراي مقررات اصولــي و یكپارچه: 
تدوین سیاست ها، خط مشی ها و مقررات آموزشی ـ تربیتی 
منطقی، هماهنگ و فراگیر، متناسب با شرایط سنی و رشدی 

دانش آموزان، با نگاه پیشگیرانه و تحولی ضروری است.

ـ آگاهي بخشي و ساخت رفتار در مدرسه: دانش آموزان 
در حال رشــد هستند و یادگیری و تجربة رفتارهای آگاهانه 
و سازنده با درک مهارت های برنامه ریزی، تالش و استقامت 
در رســیدن به اهداف و توفیق تحصیلی به عنوان پیش شرط 

نقش آفرینی اجتماعی و شغلی مهم است.

مدیریت  و  عدالت بخشــي  ـ 
بر  مبتنی  برنامه ریــزی  خالقانه: 
تحقــق عدالت و تنــوع روش های 

31 رشد مدرسة فردا | دورة هجدهم |  شمارة 7 |  1401 |



دسترسی به امکانات برابر آموزشیـ  تربیتی نیازمند مدیریت 
تحولی و خالقانه است.

ـ هماهنگي مدرسه و خانواده: وقتي نمره تنها وسیلة 
ارتقا یا تحســین دانش آموزان از ســوی والدین، مدرســه و 
اجتماع باشد، به واقع، فشــار روانی برای دریافت نمراتی به 
مراتب بیش از آنچه دانش آموزان اســتحقاق دارند، افزایش 
می یابد و در نتیجه زمینة تقلب بیش ازپیش فراهم می شود. 
هماهنگی مدرسه، خانواده، نهادها و سازمان های اجتماعی در 

ساخت رفتار و نگرش های پایدار نقش مهمی دارد.

ـ راهنمایی و مشاوره: مشاوران مدرسه می توانند برای 
مواجهه با نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان راهبردهای 
مناسبی ارائه دهند. اگر خدمات راهنمایی و مشاوره به درستی 
طرح ریزی شــوند، می تــوان دانش آمــوزان را در مواجهه با 

رفتارهاي پرخطر و غیراخالقی از جمله تقلب، یاري كرد.

ـ سنجش مستمر13: سنجش مســتمر )تکلیف، پروژه، 
امتحانــات و مســابقه ها(، دانش آموزان را بــرای مطالعه و 
آزمون هــای خوب مهیــا و هدایت می کند. عــالوه بر این، 
سنجش مستمر ســطح فکری دانش آموزان را، هنگامی که 
زمــان با کیفیتی را صرف خوانــدن، مطالعه و انجام تحقیق 
می کنند، افزایش می دهد. اگر ســنجش مستمر به طور مؤثر 
در مدرســه طرح ریزی و اجرا شود، دانش آموزان به تقلب در 

امتحانات تمایلی ندارند.

ـ ارزش های اساسي و اخالقی14: نتایج نشان داده اند، 
ارزش های اخالقــی و اصلی جوهرة یادگیــری رفتار خوب 
هســتند. اگر ارزش های اصلی و اخالقی در متن آموزش ها 
در خانواده و مدرسه قرارگیرند، بسیاری از دانش آموزان رفتار 
مثبتی از خود نشــان خواهند داد و از یکپارچگی )صداقت( 
شــخصی و تحصیلی حمایت مي كننــد و تمایلی به تقلب 

نخواهند داشت.

تقلب براي بسیاري به قدري ساده است که کمتر به عواقب 
آن توجه شــده اســت، اما وقتي بدانیم این موضوع به ظاهر 
کوچک، در تمام جنبه ها و شئون شخصیت و زندگي فردی و 
اجتماعی مثل رزق و روزي حالل تأثیرگذار است، حساسیت و 
احساس مسئولیت فردی، اجتماعی و سازمانی برای مواجهه، 
پیشــگیری و مقابله با آن فراهم خواهد شد. طبق بررسی ها، 
تقلب در امتحانات در سطوح گوناگون و مؤسسات آموزشی 
و دانشــگاهی در جهان امروز کم وبیش رایج است. بنابراین، 
توجه به عوامل تقلب دانش آموزان در امتحانات )تنبلی، ترس 
از شکســت، آمادگی ناکافی، کمبود امکانات و معلمان واجد 
شرایط، و ضعف نگرشی و اخالقی( و بازاندیشی در چگونگی 
ســاخت رفتار، سنجش مستمر، راهنمایی و مشاوره و ایجاد 
ارزش های انسانی، یادگیری دانش آموزان را معنادار مي كند 

و ارتقا می دهد.
 توجــه ویژه بــه این رفتــار مذموم و آســیب زا و تعیین 
سیاســت های الزم بــرای مواجهــه بــا آن در محیط های 
آموزشی-تربیتی و تقویت ارزش های اخالقی، رشد شخصیت، 
عزت نفس، خویشــتن بانی و مقررات آگاهی بخش و منعطف 
و به روز در ارتقــا و توفیق تحصیلی و اجتماعی بیش ازپیش 
دانش آموزان، مهم و ضروری اســت. هماهنگی میان مثلث 
یادگیری »خانواده، مدرسه و رسانه« بسیار حائز اهمیت است.

پی نوشت ها
1. Cheat

2. مصوبة 630 ـ تاریخ 10/24/ 1377 شوراي عالي آموزش وپرورش.
3. Ako
4. Haip
5. Per
6. Hosny and Fatima
7. academic dishonesty and academic crime
8. Finn & Frone
9. Ogunji
10. Lazarus, Mokula & Lovemore
11. Laziness
12. Gu
13. Continuous assessment
14. Moral and core values
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