
تقلب را  به مصداق های گوناگونی دارد. این گستردگی باعث 
می شود همة افراد خواسته یا ناخواسته با تقلب مواجه شده 
باشند و همین دایرة وسیع مانع از این نمی شود که ناپسند بودن 
این فعل نادیده گرفته شــود. رفتار غیرصادقانه و مسیری به 
غیر از شــیوة شرافتمندانه برای رسیدن به هدف، ساختمان 
تقلب را بنا می کند و برای فرار از تجربة تلخ شکست و ناکامی، 
کوتاه ترین راه برای رسیدن به مقصود انتخاب می شود. آنچه 
امروز بیشتر از فعل تقلب هشداردهنده است، کم رنگ شدن 
قبح تقلب است. گستردگی این بی تفاوتی مقدمه ای می شود 
تا قوانین و مقررات به آســانی زیر پا گذاشته شوند و شکل 
و اندازة تقلب در مســیر زمان تغییر کند و خطرناک تر شود. 
هیچ پدر یا مادری عالقه مند نیست فرزندش طعم شکست را 
بچشد. اولیا تالش می کنند فرزندشان همواره در موقعیت برتر 
و آســتانة پیروزی قرار گیرد. این نگرش از سال های نخست 
زندگــی به طور ویرانگری روحیة کودک را تخریب می کند و 
به او می آموزد شکست ناپذیر و همیشه قهرمان است. به این 
ترتیب بستر را برای ارتکاب تقلب مهیا می سازد، زیرا مطالبة 
اولیا فراتر از توان و بضاعت فرزندشان است. شکست یکی از 
مهم ترین ابزارهایی است که انسان را برای رسیدن به هدف 
آبدیده می کند. تصویرسازی تیره و تار از فرد شکست خورده 

یــا بازآفرینی ذهنی از رفتار، پس از شکســت، فرد را بر این 
می دارد که مسیري میانبر و به ظاهر قطعی را انتخاب کند و 
این جدال نابرابر وسوسة استفاده از تقلب را پیشنهاد می دهد.

دایرة تجربة کودکان بســیار محدود است، ولی بار عاطفی 
آن ها بســیار وسیع است. اولیا باید به گونه ای عمل کنند که 
در مواجهة کودک با شکست، علل شکست را برای او تبیین 
كنند و شجاعت روبه روشدن با ناکامی ها را آموزش دهند. اگر 
تأویل و تفسیر رفتار شــما با واژگان مخربی چون سرزنش، 
تحقیر، بازخواست، رفتارهای قهری و منفی توأم باشند، شما 
نخستین فردی هستید که ضمن ایجاد اضطراب برای کودک 
خود، او را به ســمت ناهنجاری، قانون شکنی و تقلب هدایت 

کرده اید.

 بروز احساس ترس و نبود امنیت فرد، برای فرار از شکست، 
او را در مســیر پراضطراب تقلب قــرار می دهد، تا حدی که 
تحت تأثیــر عوامــل كاراندام شــناختي )فیزیولوژیکی( قرار 
می گیرد و گاهي به خود آســیب می رســاند. خروجی این 
فرایند باعث احســاس حقارت و پنهان کاری می شود؛ زیرا تا 
فرد احســاس کمبود و نیاز عاجزانه نداشته باشد، دست به 

تقلب نمی زند.

تجربه های موفق 
از معلمان موفق

اصغر خلیلی
دكتراي مدیریت دولتي گرایش تطبیقي

بازتعریِف شکست 
عامل بازدارندة تقلب است
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 نگاهت به برگة خودت باشه!
این جمله از جمله هاي خاطره انگیز و در عین حال دلهره آور 
جلسه هاي امتحان است که به تکرار از معلم، معاون و مدیر 
مدرســه شــنیده ایم. در این جملة کوتاه چه میزان معنی 
نهفته اســت؟ این جمله بازدارنده است یا اضطراب آفرین؟ 
ضعف درســی دانش آموزان نســبت به محتوای امتحان را 
گوشــزد می کند یا نبود امنیت از طرف والدین نســبت به 
نمره های دریافتي را به دانش آموز تأکید می کند؟ در لحظة 
شنیدن این جمله، دانش آموز به چه میزان به دانسته هایش 
بی اعتماد می شــود؟ چه تعداد از دانش  آمــوزان در چنین 
لحظه اي احســاس قــدرت می کنند؟ آیا دالیــل برگزاری 
امتحان و انجام ارزشیابی و اهداف آموزشی برای دانش آموز 
به اندازة این جمله تأکیدگذاری شــده است؟ پاسخ به این 
سؤاالت نگاه را به نظام آموزشی و چگونگی اهداف آموزشی 
معطوف می دارد، زیرا دانش آموز و فراگیرنده به تقلب رجوع 

نمی کنند، به جز در موارد زیر:
● مهیابودن شرایط تقلب؛

● توقعات خارج از بضاعت ولی از  دانش آموز؛
● سهل انگاری آموزشی و بی دقتی در فرایند آموزش؛

● توسعة بیش از حد سرگرمی و فعالیت های غیردرسی 

دانش آموز و اتالف وقت و هدررفت انرژی یادگیری؛
● نپذیرفتن شکســت در امتحان به دلیل ترس از والدین 
یــا حفظ آبرو و موقعیت خویش در میــان خانواده و گروه 

هم ساالن؛
● بی توجهی به میزان اهمیت امتحان و عادت به استفاده 

از تقلب؛
● برتری طلبی و احساس شجاعت در انجام موفقیت آمیز 

تقلب؛
● راحت طلبی و نبود اعتماد به نفس؛

● نبود روش تربیتی صحیح در خانواده و افراد نزدیک.
معلم به عنوان الگوی مســتقیم دانش آموز باید از هرگونه 
سهل انگاری و تحریک فراگیرنده به تقلب بپرهیزد. در کنار 
معلم، چگونگی اجرای قوانین در مورد فرد متقلب توســط 
مدیر و معاون مدرسه در بسط و توسعه یا پیشگیری از عمل 
تقلب تأثیر می گذارد. همچنین، رســانة ملی باید به عنوان 
مهم تریــن موتور محرکة اجتماع، فرهنگ پرهیز از تقلب را 
در الیه های جامعه ترویج کنــد تا این موضوع تقلب كردن 
به عنوان ناهنجاری شــناخته شود و عمل رنگ باختة تقلب 
دوباره احیا نشــود. این مهم تعامل و مشارکت دیگر نهادها 

را طلب می کند.
بـرای مشـاهدة فیلم 
در خصوص این مقاله 
رمزینه را اسكن كنید.
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