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ناراستى علمى؛
خطرى كه  بى صدا 

ــبز خود زندگى دوباره اى به زمين و زمان  ــيد و بهاران با گام هاى س ــالى نو فرا رس دوباره س
ــما خوانندگان ارجمند  ــد متعال براى همه ش ــال نو، از درگاه خداون ــن تبريك آغاز س داد. ضم
ــالى پربركت و سرشار از شادى و تندرستى آرزو مى كنم. چندى پيش به هنگام مرور تازه هاى  س
ــى از جمله وبگاه معتبر Education News به نشانى  ــيمى در برخى وبگاه هاى آموزش آموزش ش
ــدم. با  /http://www.educationnews.org با موضوع جالبى با عنوان ناراســتى علمى1 روبه رو ش

ــان وبگاه و چند وبگاه ديگر بر  ــن مفهوم و خواندن چند مقاله مرتبط به آن در هم ــه دقيق اي مطالع
ــبكه جهانى وب به يافته  هاى  ــت وجوى بيشتر در ش ــد تا آن جا كه ضمن جس كنجكاوى ام افزوده ش
بيشترى رسيدم و تصميم گرفتم براى آگاهى دانشجويان و اساتيد اين موضوع را به عنوان سخنرانى 
ــى خود در دانشگاه انتخاب كنم. اگرچه برگزارى اين سخنرانى در دانشگاه با استقبال گرمى  آموزش
روبه رو نشد، با اين حال نااميد نشدم و تصميم گرفتم كه به دليل اهميت موضوع آن را با خوانندگان 
گرامى مجله رشد آموزش شيمى در ميان بگذارم. عالقه مندانى كه به علت ماهيت علمى ـ آموزشى 
ــناخت چالش هاى آموزشى و راه هاى رويارويى  ــريه به آن اقبال دارند و از اين راه در پى ش اين نش
ــترده ناراستى علمى و تأثير ژرف آن بر نظام  ــتند. به هرحال، با توجه به تعريف و ابعاد گس با آن هس
ــت اين  نوشتار مقدمه توجه  ــطرى در اين زمينه بنويسم. اميد اس ــى تالش كرده ام تا چند س آموزش
ــت ايجاد انجمنى با نام انجمن ايرانى اخالق در  ــود. گفتنى اس ــتى علمى ش همگانى ترى به ناراس
ــور كرده  ــتى علمى در كش ــريه در مورد راس ــانى و چاپ نش علوم و فناورى كه اقدام به خبررس
است جاى بسى خوشبختى دارد. براى آشنايى با اين انجمن و فعاليت هاى آن مى توانيد به نشانى  

/http://www.iranethics.ir مراجعه كنيد.

ــدارد و در واقع نبود راســتى علمى2 به آن  ــودى ن ــتى علمى ماهيتى وج ــه ناراس ــا ك از آن ج
ــت كه در ابتدا با اين مفهوم مهم آشنا شويم. راستى علمى، عملى است كه  ــته اس مى انجامد، شايس
ــت. راستكارى (درستكارى در يادگيرى، تدريس، پژوهش و  ــده اس برپايه پنج ارزش بنيادى بنا ش
خدمت رسانى)، اعتماد (تعيين معيارهاى دقيق و شفاف براى تكاليف درون و برون كالسى و براى 
ــتن انتظارات روشن از دانش آموزان و  ارزيابى كار دانش آموز و معلم)، انصاف (قانون مدارى، داش
ــت؛ انتظار برخورد منصفانه دانش آموزان، معلمان و  ــخ درخور و محكم دادن به كارهاى نادرس پاس
مدرسه با يك ديگر)، احترام (به رسميت شناختن ماهيت مشاركتى بودن فرايند ياددهى ـ يادگيرى؛ 
ــى آن ها،  ــوزان، دادن بازخورد كامل و صادقانة عملكرد كالس ــدى گرفتن ديدگاه هاى دانش آم ج
ــوان افرادى حقيقى و  ــناختن دانش آموزان به عن ــميت ش ــادن به آرمان ها، هدف ها و به  رس ارج نه
صاحب حق) و مسئوليت پذيرى (اقدام دانش آموزان در برابر انجام يك كار نادرست با وجود فشار 
همساالن، ترس، وفادارى و دل سوزى). در صورتى كه هريك از اين پايه ها فرو ريزد، راستى علمى 
ــت جاى آن را  ــتى علمى اس ــود و تاريكى كه همانا ناراس از ميان مى رود. به واقع نور ناپديد مى ش
مى گيرد. بسيارى ناراستى علمى را سقوط فرهنگى، فقر فرهنگى، بدترين گناه يك نويسنده، عملى 
ــر، سرطانى كه ميراث علمى  غيراخالقى و گناه آلود، حمله اى به هويت، دارايى و حقوق پايه اى بش

ــبز خود زندگى دوباره اى به زمين و زم ــيد و بهاران با گام هاى س ــالى نو فرا رس دوباره س
ــما خوانندگان ارجم ــد متعال براى همه ش ــال نو، از درگاه خداون ــن تبريك آغاز س ددادد. ضم
ـــالى پربركت و سرشار از شادى و تندرستى آرزو مى كنم. چندى پيش به هنگام مرور تازه ه سسس
به نشا Education News ــى از جمله وبگاه معتبر ــيمى در برخى وبگاه هاى آموزش آآمممووزش ش
ــدم روبه رو ش //http://www.educationnews.orgg با موضوع جالبى با عنوان ناراســتى علمى1

ــان وبگاه و چند وبگاه ديگر ــن مفهوم و خواندن چند مقاله مرتبط به آن در هم ــه دقيق اي ممططالع
ــبكه جهانى وب به يافته  ه ــت وجوى بيشتر در ش ــد تا آن جا كه ضمن جس ككننجكاوى ام افزوده ش
ببييششترى رسيدم و تصميم گرفتم براى آگاهى دانشجويان و اساتيد اين موضوع را به عنوان سخنر
ــى خود در دانشگاه انتخاب كنم. اگرچه برگزارى اين سخنرانى در دانشگاه با استقبال گر آآمموزش
ررووبه رو نشد، با اين حال نااميد نشدم و تصميم گرفتم كه به دليل اهميت موضوع آن را با خوانندگ
گگرگرامى مجله رشد آموزش شيمى در ميان بگذارم. عالقه مندانى كه به علت ماهيت علمى ـ آموزش
ــناخت چالش هاى آموزشى و راه هاى رويارو ــريه به آن اقبال دارند و از اين راه در پى ش ايين نش
ــترده ناراستى علمى و تأثير ژرف آن بر نظ ــتند. به هرحال، با توجه به تعريف و ابعاد گس ببا آن هس
ــت اين  نوشتار مقدمه تو ــطرى در اين زمينه بنويسم. اميد اس ــى تالش كرده ام تا چند س آآمموزش
ــت ايجاد انجمنى با نام انجمن ايرانى اخالق ــود. گفتنى اس ــتى علمى ش اهههمگانى ترى به ناراس
ــور كر ــتى علمى در كش ــريه در مورد راس ــانى و چاپ نش اقدام به خبررس اكه كعععلوم و فناورى 
اسست جاى بسى خوشبختى دارد. براى آشنايى با اين انجمن و فعاليت هاى آن مى توانيد به نشا

مراجعه كنيد. http://www.iranethics.ir//

ــدارد و در واقع نبود راســتى علمى2 به ــودى ن ــتى علمى ماهيتى وج ــه ناراس ــا ك راز آن ج
ــت كه در ابتدا با اين مفهوم مهم آشنا شويم. راستى علمى، عملى است ــته اس ممى انجامد، شايس
(درستكارى در يادگيرى، تدريس، پژوهش ( راستكارى ــت. ــده اس ببرپايه پنج ارزش بنيادى بنا ش
(تعيين معيارهاى دقيق و شفاف براى تكاليف درون و برون كالسى و بر (اعتماد اخخدمت رسانى)، 
ــتن انتظارات روشن از دانش آموزان ارزيابى كار دانش آموز و معلم)، انصاف (قانون مدارى، داش
ــت؛ انتظار برخورد منصفانه دانش آموزان، معلمان ــخ درخور و محكم دادن به كارهاى نادرس پپاس
اممدرسه با يك ديگر)، احترام (به رسميت شناختن ماهيت مشاركتى بودن فرايند ياددهى ـ يادگير
ــى آن ــوزان، دادن بازخورد كامل و صادقانة عملكرد كالس ــدى گرفتن ديدگاه هاى دانش آم جج
ــوان افرادى حقيقى ــناختن دانش آموزان به عن ــميت ش ــادن به آرمان ها، هدف ها و به  رس اارج نه
مسئوليت پذيرى (اقدام دانش آموزان در برابر انجام يك كار نادرست با وجود فش مصاحب حق) و
همساالن، ترس، وفادارى و دل سوزى). در صورتى كه هريك از اين پايه ها فرو ريزد، راستى علم
ــت جاى آن ــتى علمى اس ــود و تاريكى كه همانا ناراس از ميان مى رود. به واقع نور ناپديد مى ش
مى گيرد. بسيارى ناراستى علمى را سقوط فرهنگى، فقر فرهنگى، بدترين گناه يك نويسنده، عم
ــر، سرطانى كه ميراث علم غيراخالقى و گناه آلود، حمله اى به هويت، دارايى و حقوق پايه اى بش
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ــتى علمى يك بيمارى  ــد مى كند و يك بيمارى روحي ـ روانى معرفى مى كنند. ناراس ــر را فاس بش
ناديده گرفته شده است كه از وجود آن غفلت كرده ايم و همين ناديده گرفتن باعث شده رشد كند، 

ريشه بدهد و همه گير شود. بايد تا ديرتر نشده براى درمان اين بيمارى چاره اى انديشيد.
ــيارى از  ــته تا امروز همواره مورد توجه بس اين بيمارى عمرى به قدمت تاريخ دارد و از گذش
ــته اند راه صد شبه را يك شبه طى كنند. افرادى كه بدنامى را بهتر  ــت كه قصد داش افرادى بوده اس
ــتى علمى نام خود را به هر قيمتى  ــدند تا با اقدام به ناراس از گم نامى تلقى مى كردند و حاضر ش
ــانند. از فيثاغورث تا رنه دكارت و ژان پل سارتر؛ از شكسپير تا مارك تواين  در تاريخ به ثبت برس
ــتين و كارگردان شناخته شده اى  ــته اى چون آلبرت انش و جرج اورول و حتى نام فيزيك دان برجس
ــتگى هايى كه داشتند ـ را مى توان در ميان فهرست كسانى  ــتيو اسپيلبرگ ـ على رغم شايس مانند اس
ــتند. با ظهور  ــتى علمى مظنون هس ــناد تاريخى حكايت از آن دارد كه به اقدام به ناراس ديد كه اس
ــترس قرار گرفتن همگانى اينترنت، امروز ابزار قدرتمندى  فناورى اطالعات و ارتباطات و در دس
ــت. از  ــتى علمى در اختيار همه عالقه مندان با اين فعل ناميمون قرار گرفته اس براى اقدام به ناراس
ــم گيرتر اين پديده در سراسر جهان بوده ايم. آمار  ــته شاهد رشد چش همين روى طى دو دهه گذش
بيش از هشتاد درصد ناراستى علمى در دبيرستان ها و بيش از هفتاد درصد در دانشگاه هاى سراسر 
جهان تاييد كننده اين رشد روزافزون است. رشدى كه البته از كشورى به كشور ديگر، از مدرسه به 
مدرسه اى ديگر و از دانشگاهى به دانشگاه ديگر تفاوت مى كند. به هرحال براى آشنايى بيشتر شما 
با اين بيمارى، در اين جا به برخى ناراستى هاى علمى رايج در مدرسه و دانشگاه اشاره مى شود.                                                                                                    
ــتر  ــتارىـ  اين اقدام بيش  گرفتن، دادن يا كمك به مبادله اطالعات از ديگران حين آزمون ها نوش

به عنوان تقلب3 شناخته شده است.
ــى ديگران   بريدن صفحه اى از يك كتاب يا مجله موجود در كتابخانه براى جلوگيرى از دسترس

به مطالب مورد نيازشان
 پنهان كردن يا نگفتن توصيه هاى معلم به ديگر دانش آموزان در مورد زمان امتحان هاى نوشتارى 

يا گفتارى، محتواى آزمون ها، تكاليف كالسى و ...
 رونوشت بردارى از نتايج كار و تكاليف انجام شده ديگران با اجازه يا بدون اجازه و گاهى بدون 

آوردن نام و نشانى از آن ها و گاهى ساختن نشانى هاى جعلى براى منابع مورد استفاده
ــت ولى اشاره اى به همكارى  ــده اس ــترك با ديگران انجام ش  ارائه فردى تكاليفى كه به طور مش

آنان نمى شود.
 انجام تكاليف درون يا برون كالسى توسط دوستان يا اعضاى خانواده و تهيه پژوهش هاى آماده 

بدون نام از برخى دوستان يا فروشگاه ها و افزودن نام خود به عنوان تهيه كننده روى آن!
ــال (هاى) گذشته آن را به معلم درس  ــت كه س  ارائه كار فرد ديگرى مانند خواهر، برادر يا دوس

خود تحويل داده است.
 ترجمه يا گردآورى مطلب از يك يا چند منبع يا برداشت يك فكر يا ايده بدون اشاره به نام و 
مشخصات پديدآورندگان يا صاحبان واقعى و معرفى خود به عنوان صاحب اثرـ  اين اقدام به عنوان 

سرقت ادبى4 شناخته مى شود.
ــوب به ويژه در  ــتيابى به نتيجه مطل ــه مجموعه داده ها براى دس ــا افزودن داده ب ــازى ي  داده س

ــى كارهاى پژوهش
 بزرگ و تازه جلوه دادن يافته هاى علمى كم اهميت و كم تر شناخته شده در جامعه و اعالن نتايج 

خام و غيرقطعى پژوهشى به عنوان دستاوردهاى علمى در افكار عمومى

ــتى علمى يك بيمارىىى  ــد مى كند و يك بيمارى روحي ـ روانى معرفى مى كنند. ناراس ـر را فاس
ده گرفته شده است كه از وجود آن غفلت كرده ايم و همين ناديده گرفتن باعث شده رشد كندد، 

ه بدهد و همه گير شود. بايد تا ديرتر نشده براى درمان اين بيمارى چاره اى انديشيد.
ــيارى ازز  ــته تا امروز همواره مورد توجه بس اين بيمارى عمرى به قدمت تاريخ دارد و از گذش
ــته اند راه صد شبه را يك شبه طى كنند. افرادى كه بدنامى را بهتتررر  ــت كه قصد داش دى بوده اس
ــتى علمى نام خود را به هر قيمتىىى  ــدند تا با اقدام به ناراس م نامى تلقى مى كردند و حاضر ش
ــانند. از فيثاغورث تا رنه دكارت و ژان پل سارتر؛ از شكسپير تا مارك توايننن  اريخ به ثبت برس
ــتين و كارگردان شناخته شده اىىى  ــته اى چون آلبرت انش رج اورول و حتى نام فيزيك دان برجس
ــتگى هايى كه داشتند ـ را مى توان در ميان فهرست كسانىىى  ــتيو اسپيلبرگ ـ على رغم شايس د اس
ــتند. با ظهوررر  ــتى علمى مظنون هس ــناد تاريخى حكايت از آن دارد كه به اقدام به ناراس  كه اس
ــترس قرار گرفتن همگانى اينترنت، امروز ابزار قدرتمندىى  رى اطالعات و ارتباطات و در دس
ــت. اززز  ــتى علمى در اختيار همه عالقه مندان با اين فعل ناميمون قرار گرفته اس ى اقدام به ناراس
ــم گيرتر اين پديده در سراسر جهان بوده ايم. آمارر  ــته شاهد رشد چش ن روى طى دو دهه گذش
ش از هشتاد درصد ناراستى علمى در دبيرستان ها و بيش از هفتاد درصد در دانشگاه هاى سراسرر 
ن تاييد كننده اين رشد روزافزون است. رشدى كه البته از كشورى به كشور ديگر، از مدرسه بهه 
سه اى ديگر و از دانشگاهى به دانشگاه ديگر تفاوت مى كند. به هرحال براى آشنايى بيشتر شماا 
ن بيمارى، در اين جا به برخى ناراستى هاى علمى رايج در مدرسه و دانشگاه اشاره مى شود.                                                                                                          
ــترر  ــتارىـ  اين اقدام بيش گرفتن، دادن يا كمك به مبادله اطالعات از ديگران حين آزمون ها نوش

وان تقلب3 شناخته شده است.
ــى ديگرانن  ريدن صفحه اى از يك كتاب يا مجله موجود در كتابخانه براى جلوگيرى از دسترس

طالب مورد نيازشان
پنهان كردن يا نگفتن توصيه هاى معلم به ديگر دانش آموزان در مورد زمان امتحان هاى نوشتارى 

فتارى، محتواى آزمون ها، تكاليف كالسى و ...
رونوشت بردارى از نتايج كار و تكاليف انجام شده ديگران با اجازه يا بدون اجازه و گاهى بدون  

دن نام و نشانى از آن ها و گاهى ساختن نشانى هاى جعلى براى منابع مورد استفاده
ــت ولى اشاره اى به همكارى  ــده اس ــترك با ديگران انجام ش رائه فردى تكاليفى كه به طور مش

 نمى شود.
نجام تكاليف درون يا برون كالسى توسط دوستان يا اعضاى خانواده و تهيه پژوهش هاى آماده 

ن نام از برخى دوستان يا فروشگاه ها و افزودن نام خود به عنوان تهيه كننده روى آن!
ــال (هاى) گذشته آن را به معلم درس  ــت كه س رائه كار فرد ديگرى مانند خواهر، برادر يا دوس

د تحويل داده است.
ترجمه يا گردآورى مطلب از يك يا چند منبع يا برداشت يك فكر يا ايده بدون اشاره به نام و 
خصات پديدآورندگان يا صاحبان واقعى و معرفى خود به عنوان صاحب اثرـ  اين اقدام به عنوان 

ت ادبى4 شناخته مى شود.
ــوب به ويژه در  ــتيابى به نتيجه مطل ــه مجموعه داده ها براى دس ــا افزودن داده ب ــازى ي داده س

ــى هاى پژوهش
بزرگ و تازه جلوه دادن يافته هاى علمى كم اهميت و كم تر شناخته شده در جامعه و اعالن نتايج 

 و غيرقطعى پژوهشى به عنوان دستاوردهاى علمى در افكار عمومى
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ــپس در جامعه رواج پيدا مى كند. چه عواملى  ــى و س اما چرا چنين كارى در نظام هاى آموزش
ــان مى دهد كه افراد ناراست به دليل نداشتن  ــى ها نش ــتى علمى نقش دارند. بررس در اقدام به ناراس
شناخت و درك كافى از كارى كه انجام مى دهند (ناآشنايى با روش هاى درست استفاده از منابع 
براى نوشتن، ارجاع دادن و...)، افزايش بهره ورى (براى گرفتن نمره بهتر و صرفه جويى در وقت)، 
ــغول ها از  ــان (برنامه ريزى ضعيف و يا ناتوانى در مديريت زمان به دليل تعدد دل مش ــت زم مديري
جمله رفتن به كالس زبان، موسيقى، ورزش، سرگرم شدن با بازى هاى رايانه اى به ويژه نرم افزارهاى 
ــئوليت هاى خانوادگى و فشار براى  ــمند يا تبلت ها، هم چنين مس موجود در تلفن هاى همراه هوش
انجام تكاليف بيش از اندازه كالسى)، ارزش، نگرش و شخصيت (نداشتن اعتماد به نفس، داشتن 
ــترس و رفتارى پرخاشگرانه، مسئوليت ناپذيرى، احساس عدم تعلق و بيگانگى، باورهاى دينى،  اس
ــاس لذت از يافتن  ــار خانوادگى و اجتماعى، احس تالش براى عقب نيفتادن از ديگران، كاهش فش
ميان برهاى هوشمندانه و هيجان فريب دادن استاد!)، تمرد (راهى ملموس براى نشان دادن مخالفت 
و ابراز عدم احترام به اقتدار معلم در كالس)، نگرش نسبت به معلم و كالس (بى عالقگى يا داشتن 
ــى؛ نبود اعتماد ميان  ــورد تدريس و به تكاليف و وظايف كالس ــبت به موضوع م نگرش منفى نس
معلم و دانش آموز، آسان گير يا بى تفاوت بودن و فعال نبودن معلم در كالس)، انكار يا خنثى كردن 
ــم يا خانواده)، عدم  ــط ديگر دانش آموزان، معل ــرزنش خود توس ديدگاه ديگران (جلوگيرى از س
ــيدن از  ــتن و خجالت نكش ــرى امتياز تقلب بر خطر به دام افتادن و ترس نداش بازدارندگــى (برت
مجازات به دليل كم خطر يا بى خطرى و كم يا بى هزينه بودن تقلب در صورت لورفتن) و وسوســه 
و فرصت طلبى (جو كالس و ايجاد رقابت منفى در ميان گروه همساالن كه اقدام به تقلب مى كنند، 
در دسترس بودن اطالعات گوناگون و آماده بهره بردارى در شبك جهانى وب يا قابل خريدارى از 
غير) اقدام به تقلب مى كنند. همچنين پژوهش ها بر نقش تأثيرگذار جنسيت (مردها نسبت به زن ها 
ــتر اقدام به تقلب مى كنند)، ســن و بلوغ (فراگيران جوان و نابالغ نسبت به بزرگ ترها و بالغ تر  بيش
ــترى به تقلب دارند)، توانايى علمى (تقلب در ميان دانش آموزان با معدل باالتر شايع تر  تمايل بيش
ــگران الگويى فرگيرا را مشاهده نكرده اند) و شرايط زندگى (از جمله  ــت. اگرچه برخى پژوهش اس
ــئوليت هاى روزانه) بر  فقر و تالش براى تأمين معاش خانواده به عنوان بخش مهمى از كارها و مس

اقدام به تقلب تأكيد دارد. 
ــى  ــايد رواج رويكرد نمره ـ محورى به جاى رويكرد يادگيرى ـ محورى در جامعه آموزش ش
ــت. همان بيمارى رايجى كه  ــت كه به رونق تقلب دامن زده اس يكى ديگر از مهم ترين عواملى اس
سال ها است جامعه آموزشى ما را به خود مبتال كرده است. همان رويكردى كه توانايى دانش آموزان 
ــع آن را به كل ناديده مى گيرد. رويكردى كه دانش آموز در آن به جاى  ــا را انكار مى كند و در واق م
ــدن را مى پذيرند و براى گرفتن نمره باالتر  پذيرش چالش هاى يادگيرى، چالش در دام گرفتار نش
ــيله را توجيه مى كند و  ــراى چنين افرادى هدف وس ــن اقدام به تقلب مى كند. ب ــيوه ممك به هر ش
ادامه دارشدن اين اقدام در بلندمدت به زندگى و روابط اجتماعى او هم رسوخ كرده الگوى زندگى 
ــت تاكنون  ــود. گفتنى اس ــايد در آن تقلب به يك ارزش تبديل ش او را تغيير مى دهد. الگويى كه ش
ــطه انگيزه اى كه نتايج آن در پى دارد ـ گرفتن مدرك تحصيلى،  على رغم رواج تقلب به ويژه به واس
ــغل بهترـ  هنوز هم  ــگاه هاى معتبرتر يا يافتن ش راه يابى به دوره هاى تحصيلى باالتر به ويژه در دانش
تقلب در هيچ جاى جهان به يك ارزش تبديل نشده است. هنوز هم نزد همگان گناه بزرگى است 

و اقرار به آن هيچ افتخارى درپى ندارد.
البته نبايد نگرش هاى سهل انگارانه بخشى از حوزه مديريت آموزشى نسبت به راستكارى علمى 
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ــپس در جامعه رواج پيدا مى كند. چه عوام ــى و س اما چرا چنين كارى در نظام هاى آموزش
ــان مى دهد كه افراد ناراست به دليل نداش ــى ها نش ــتى علمى نقش دارند. بررس نددرر اقدام به ناراس
شششننااخت و درك كافى از كارى كه انجام مى دهند (ناآشنايى با روش هاى درست استفاده از من
(براى گرفتن نمره بهتر و صرفه جويى در وقت (افزايش بهره ورى ابررراى نوشتن، ارجاع دادن و...)، 
ــغول ها (برنامه ريزى ضعيف و يا ناتوانى در مديريت زمان به دليل تعدد دل مش ــان ــت زم (ممدديري
جججممله رفتن به كالس زبان، موسيقى، ورزش، سرگرم شدن با بازى هاى رايانه اى به ويژه نرم افزاره
ــئوليت هاى خانوادگى و فشار بر ــمند يا تبلت ها، هم چنين مس مموووجود در تلفن هاى همراه هوش
(ارزش، نگرش و شخصيت (نداشتن اعتماد به نفس، داش اانجججام تكاليف بيش از اندازه كالسى)، 
ـــترس و رفتارى پرخاشگرانه، مسئوليت ناپذيرى، احساس عدم تعلق و بيگانگى، باورهاى دين اسسس
ــاس لذت از ياف ــار خانوادگى و اجتماعى، احس تتالالالش براى عقب نيفتادن از ديگران، كاهش فش
(راهى ملموس براى نشان دادن مخالف (تمرد تمميياان برهاى هوشمندانه و هيجان فريب دادن استاد!)، 
(نگرش نسبت به معلم و كالس (بى عالقگى يا داش نووو ابراز عدم احترام به اقتدار معلم در كالس)،
ــى؛ نبود اعتماد مي ــورد تدريس و به تكاليف و وظايف كالس ــبت به موضوع م ننگگگرش منفى نس
مممعععلم و دانش آموز، آسان گير يا بى تفاوت بودن و فعال نبودن معلم در كالس)، انكار يا خنثى كر
ــم يا خانواده)، ع ــط ديگر دانش آموزان، معل ــرزنش خود توس ع(جلوگيرى از س (ددييدگاه ديگران
ــيدن ــتن و خجالت نكش ــرى امتياز تقلب بر خطر به دام افتادن و ترس نداش (بااززدارندگــى (برت
وممججازات به دليل كم خطر يا بى خطرى و كم يا بى هزينه بودن تقلب در صورت لورفتن) و وسوس
(جو كالس و ايجاد رقابت منفى در ميان گروه همساالن كه اقدام به تقلب مى كن (وو فرصت طلبى
ددرر دسترس بودن اطالعات گوناگون و آماده بهره بردارى در شبك جهانى وب يا قابل خريدارى
جغغغير) اقدام به تقلب مى كنند. همچنين پژوهش ها بر نقش تأثيرگذار جنسيت (مردها نسبت به زن
ســن و بلوغ (فراگيران جوان و نابالغ نسبت به بزرگ ترها و بالغ ــتر اقدام به تقلب مى كنند)، سببييش
ــترى به تقلب دارند)، توانايى علمى (تقلب در ميان دانش آموزان با معدل باالتر شايع تتتممايل بيش
(از جم (زندگى ــگران الگويى فرگيرا را مشاهده نكرده اند) و شرايط ــت. اگرچه برخى پژوهش شااسس
ــئوليت هاى روزانه) ففققر و تالش براى تأمين معاش خانواده به عنوان بخش مهمى از كارها و مس

ااققدام به تقلب تأكيد دارد. 
ــايد رواج رويكرد نمره ـ محورى به جاى رويكرد يادگيرى ـ محورى در جامعه آموزشـ ش
ــت. همان بيمارى رايجى ــت كه به رونق تقلب دامن زده اس ييككى ديگر از مهم ترين عواملى اس
سسال ها است جامعه آموزشى ما را به خود مبتال كرده است. همان رويكردى كه توانايى دانش آموز
ــع آن را به كل ناديده مى گيرد. رويكردى كه دانش آموز در آن به ج ــا را انكار مى كند و در واق مم
ــدن را مى پذيرند و براى گرفتن نمره باال پپذيرش چالش هاى يادگيرى، چالش در دام گرفتار نش
ــيله را توجيه مى كند ــراى چنين افرادى هدف وس ــن اقدام به تقلب مى كند. ب ــيوه ممك ببه هر ش
ادامه دارشدن اين اقدام در بلندمدت به زندگى و روابط اجتماعى او هم رسوخ كرده الگوى زندگ
ــت تاكن ــود. گفتنى اس ــايد در آن تقلب به يك ارزش تبديل ش او را تغيير مى دهد. الگويى كه ش
ــطه انگيزه اى كه نتايج آن در پى دارد ـ گرفتن مدرك تحصيل ععلى رغم رواج تقلب به ويژه به واس
ــغل بهترـ  هنوز ــگاه هاى معتبرتر يا يافتن ش رراه يابى به دوره هاى تحصيلى باالتر به ويژه در دانش
اتتقلب در هيچ جاى جهان به يك ارزش تبديل نشده است. هنوز هم نزد همگان گناه بزرگى اس

وو اقرار به آن هيچ افتخارى درپى ندارد.
البته نبايد نگرش هاى سهل انگارانه بخشى از حوزه مديريت آموزشى نسبت به راستكارى علم
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ــده آموزشى نيز در فراگيرتر شدن  ــى نش ــت هاى كارشناس را نيز ناديده گرفت. در عين حال سياس
ــتى علمى بى تأثير نيست. شايد دسته بندى دانش آموزان براساس تعاريف رسمى به تيزهوش،  ناراس
ــته از  ــان و نخبه ضمن افزايش ميزان انتظارات خانواده و جامعه از آنان، اين دس ــتعداد درخش اس
ــود و در عين حال تأمين انتظارات ناظران بيرونى  ــران را بر آن دارد تا براى حفظ جايگاه خ فراگي
ناگزير از اقدام به ناراستى علمى شوند. اقدامى كه در بلندمدت جز فريب خود، معلم، هم كالسى ها، 

مدرسه و در نهايت خانواده و جامعه نتيجه اى دربرندارد.
اقدام به ناراستى علمى تاكنون در كشور ما جدى گرفته نشده است و پيامدهاى آنى و آتى آن 
ــت گذاران و برنامه ريزان آموزشى نبوده است. در بسيارى از كشورها فراگيرشدن  مورد توجه سياس
اين بيمارى آموزشى به ويژه در دو دهه گذشته توجه بسيارى را به خود جلب كرده، به طورى كه با 
ــكيل نهادهاى ناظر درون و برون سازمانى، تدوين و تصويب آيين نامه هاى گوناگون و با اجراى  تش
ــى را ساالنه به دقت مورد  پژوهش هاى ميدانى متنوع وضعيت اين بيمارى خطرناك جامعه آموزش
ــت داده با آموزش همگانى دانش آموزان و  ــدوكاو قرار مى دهند. اين نهادها پيش گيرى را اولوي كن
ــتى علمى تا اندازه اى كه امكان دارد  ــينه كرده، از بروز ناراس ــى خود را واكس معلمان، نظام آموزش
ــت و نتايج آن  ــى اس جلوگيرى مى كنند. البته ميزان كاميابى اين تالش ها خود قابل مطالعه و بررس
مى تواند براى همه كشورها سودمند باشد. اميد است كه هرچه زودتر اين بيمارى مهلك در كشور 
ــتر مسئوالن قرار گيرد تا در آينده پيامدهاى نامطلوب ناشى از فراگير شدن  ما هم مورد عنايت بيش
آن دامن جامعه ما را آلوده نكند. در غير اين صورت خطرى بزرگ گام به گام و بى صدا ما را تهديد 
خواهد كرد. تهديدى كه امروز بايد جدى گرفته شود وگرنه ابتدا ميراث علمى جامعه ما را هم در 
ــپس به قلب ارزش هاى فرهنگى و اعتقادى  ــر خودمان و هم در ذهن بيگانگان تباه مى كند و س نظ
ــت. پس بيايد از هم اكنون با گسترش  ما مينجامد. رخدادى كه بى ترديد مطلوب هيچ يك از ما نيس
ــتى علمى در جامعه آموزشى مانع از گسترش  ــده و آگاهانه فرهنگ صداقت و راس برنامه ريزى ش

اين بيمارى آموزشى در كشور شويم.                                                               
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ــده آموزشى نيز در فراگيرتر شدنن  ــى نش ــت هاى كارشناس ز ناديده گرفت. در عين حال سياس
ــتى علمى بى تأثير نيست. شايد دسته بندى دانش آموزان براساس تعاريف رسمى به تيزهوشش،  س
ــته اازز  ــان و نخبه ضمن افزايش ميزان انتظارات خانواده و جامعه از آنان، اين دس تعداد درخش
ــود و در عين حال تأمين انتظارات ناظران بيرونىىى  ــران را بر آن دارد تا براى حفظ جايگاه خ گي
ير از اقدام به ناراستى علمى شوند. اقدامى كه در بلندمدت جز فريب خود، معلم، هم كالسى ههاا،، 

سه و در نهايت خانواده و جامعه نتيجه اى دربرندارد.
اقدام به ناراستى علمى تاكنون در كشور ما جدى گرفته نشده است و پيامدهاى آنى و آتى آننن 
ــت گذاران و برنامه ريزان آموزشى نبوده است. در بسيارى از كشورها فراگيرشدننن  د توجه سياس
 بيمارى آموزشى به ويژه در دو دهه گذشته توجه بسيارى را به خود جلب كرده، به طورى كه بباا 
ـكيل نهادهاى ناظر درون و برون سازمانى، تدوين و تصويب آيين نامه هاى گوناگون و با اجراىىى 
ــى را ساالنه به دقت موردد  هش هاى ميدانى متنوع وضعيت اين بيمارى خطرناك جامعه آموزش
ــت داده با آموزش همگانى دانش آموزان وو  دوكاو قرار مى دهند. اين نهادها پيش گيرى را اولوي
ــتى علمى تا اندازه اى كه امكان داردد  ــينه كرده، از بروز ناراس ــى خود را واكس مان، نظام آموزش
ــت و نتايج آنن  ــى اس وگيرى مى كنند. البته ميزان كاميابى اين تالش ها خود قابل مطالعه و بررس
واند براى همه كشورها سودمند باشد. اميد است كه هرچه زودتر اين بيمارى مهلك در كشورر 
ــتر مسئوالن قرار گيرد تا در آينده پيامدهاى نامطلوب ناشى از فراگير شدنن  م مورد عنايت بيش
دامن جامعه ما را آلوده نكند. در غير اين صورت خطرى بزرگ گام به گام و بى صدا ما را تهديدد 
هد كرد. تهديدى كه امروز بايد جدى گرفته شود وگرنه ابتدا ميراث علمى جامعه ما را هم درر 
ــپس به قلب ارزش هاى فرهنگى و اعتقادىى  ر خودمان و هم در ذهن بيگانگان تباه مى كند و س
ــت. پس بيايد از هم اكنون با گسترشش  ينجامد. رخدادى كه بى ترديد مطلوب هيچ يك از ما نيس
ــتى علمى در جامعه آموزشى مانع از گسترش  ــده و آگاهانه فرهنگ صداقت و راس مه ريزى ش
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