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 مقدمه

 و بيخوابيها و محروميتها با باشد چه هر وامتحان آزمون. است آفرين اضطراب و آور دلهره همواره امتحان نام

 در ناكامي و عقبماندن شكست، دلهره سرزنشها، از نگراني آن پيامد و است خورده گره انسان سرنوشت با باالخره

 موفقيت مورد در تا باشد راهي دنبال به تا ميشود باعث و ميĤزارد را آزموندهنده جان و روح آرمانها و آرزوها

 پس. است امتحان در تقلب كند پيدا گرايش آن طرف به است ممكن كه راههايي اين از يكي كه بيابد اطمينان

 عمل اين به گرايش تواند مي عمل اين قبح در آموزان دانش توجيه و آن، رفع براي تالش و تقلب علل بررسي

 .ببرد بين از حتي و نموده كمتر آنان بين در را زشت

. شود استفاده آن رفع براي راههكارهايي شده سعي و پرداخته كالس يك در معضل اين بررسي به پژوهش اين

 »شجاعي آقاي «استاد جناب از.است گرديده آماده پژوهنده معلم فراخوان به ارائه براي هش پژو اين همچنين

 .نمايم مي را تشكر كمال اند نموده ياري را جانب اين پژوهش اين فمختل مراحل در كه
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 چكيده

 مي مواجه تاريخ درس در انساني رشته دبيرستان سوم آموزان دانش تقلب مشكل با معلم ، پژوهي اقدام اين در

 معلم البته.پردازد يم آنها ميان در نامناسب رفتار اين بروز در آموزشي و فردي عوامل دسته دو بررسي به و شود

 و مسائل از يك هر براي هايي حل راه ي ارائه با و داده تشخيص ديگر عامل از تر برجسته را آموزشي عامل

 كمرنگ خود كالس در را مشكل اين نمايد مي تالش تاريخ، درس در آموزان دانش تقلب پديده بر مؤثر عوامل

 .ببرد بين از امكان حد تا و نموده

 :مسئله تشخيص و موجود وضعيت توصيف

 .هستم ................................. دبيرستان .................. دبير ................................ اينجانب

 امروزه. . است آموزان دانش تقلب افزايش انساني رشته در دبيرستان معلمان اصلي هاي دغدغه از يكي امروزه 

 مي تقلب و بينند مي آسيب تقلب با ما فرزندان زيرا است دهنده هشدار اين و شده نگكمر ما نظر در تقلب قبح

 .گرفت ناديده را قوانين توان مي كه باشد داشته برايشان را پيام اين تواند

 امتحان زمان در و داشتم تدريس آموز دانش 19 با رياضي سوم كالس در گذشته سال در من اينكه به توجه با  

 به ميل تا نمايم تالش نيز انساني سوم كالس در افتادم فكر به ، نشد مشاهده كالس اين در تقلبي ، مراقب بدون
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 البته.باشد مي نيز آنان دغدغه مسئله اين شدم متوجه و نمودم صحبت نيز ديگرهمكاران با.شود كم آنها در تقلب

 .تداف مي اتفاق بيشتر دبيرستان  اول كالس در معضل اين همكاران نظر از

 و انساني دوم كالس اول،يك كالس4 كالس، 8 شامل مدرسه.انساني، سوم سال ................. دبيرستان371 كالس

 .باشد مي تجربي سوم يك و انساني سوم يك تجربي، دوم يك

 مي پايين سطح در منطقه اين تحصيالت و درآمد ميزان و باشند مي مهاجر بيشتر منطقه اين هاي خانواده

 .باشد

 شغل.باشد مي افغاني مادر نفر يك و افغان تبعه  13   و ايراني 11شامل   كه دارد آموز دانش 25 من كالس

 دانش مادر شغل. باشد مي كارمند نفر يك تنها و شده فوت نفر يك بازنشسته، نفر دو كارگر، نفر5  آزاد،  پدر16

 .باشند مي دار خانه تمام بقيه آرايشگر، نفر يك جز آموزان

 و  بيسواد نفر ابتدايي،سه نفر هشت راهنمايي، نفر ديپلم،نه نفر سه ديپلم، فوق نفر يك تنها پدر تحصيالت زانمي

 نفر چهار آموزي، سواد نهضت دونفر ابتدايي، نفر 13 راهنمايي، نفر پنج ديپلم، نفر يك مادر تحصيالت ميزان

 .باشد مي بيسواد

 و متوسط نفر هشت ريال،10000000 نفر پنج ريال،15000000 دحدو نفر سه ماهيانه خانواده آمد در ميزان

 .باشد مي ريال6000000 زير بقيه

 اين اما باشم، تقلب شاهد كمتر آموزان دانش ميان در داشتم انتظار قبل سال كالس آموزان دانش شناخت با

 سعي كالس در بيشتر تشويق طريق از آموزان دانش ميان در خواندن درس افزايش براي من. نبود صادق مسئله

 براي و شود مي انجام داوطلبانه بصورت كالسي پرسش.ببرم باال آنان ميان در را فهميدن انگيزه نمايم مي
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 سه هر تدريس از پس. شود مي گرفته نظر در بيشتري امتياز سؤاالت، به پاسخ براي حضور ترتيب به داوطلبان

 در نشينند مي دونفره نيمكتهاي در آموزان دانش نچو دركالس. شود مي برگزار كالسي امتحان يك درس

 در. گيرد مي قرار ميز وسط در كتابها نيز اوقات برخي. شود مي رعايت فاصله آنها ميان امتحان برگزاري هنگام

 داده درس مرور اجازه آموزان دانش به اي دقيقه 15يا10 ، زمان به توجه با شروع از قبل امتحان جلسات آغاز

 .سرگذارند پشت را آزمون بيشتري تمركز با آنها تا شود مي

 شيوه درباره درسي، و روحي نظر از آموزان دانش وضعيت بررسي و آشنايي از پس كالس جلسه اولين در

 هر در پرسش يك(كالسي پرسش روش و) فيلم نمايش نيز و پاسخ و پرسش با همراه سخنراني شيوه(تدريس

 سپس و داوطلب ابتدا بصورت سوم، و دوم پرسش گويي پاسخ عدم تصور در و آموزان دانش تمام از جلسه

 كالسي امتحان كه روزهايي زمان همان و كنم مي صحبت آموزان دانش براي) شده برده نام افراد از پرسش

 .دارد اطالع آزمون برگزاري زمان از قبل مدتها از آموز دانش پس. شود مي مشخص خواهدشد، برگزار

 آنان براي سردرگمي باعث تا گيرد صورت شده مشخص زمان در امتحان اجراي برنامه نهما براساس شد سعي

 به ابتال مانند فردي مختلف بداليل آموزان دانش برخي آن، ميزان و آزمون زمان از قبلي اطالع وجود با. نشود

 و نبودند امتحان براي شدن آماده به قادر مادر يا پدر بيماري يا مهماني مانند خانوادگي مشكالت يا بيماري،

 شدند، مي مواجه مشكالت اين با آموزان دانش از كمي د تعدا طرفي از و بود بيني پيش قابل غير مورد اين چون

 .كند ايجاد برنامه اجراي در خللي توانست نمي نتيجه در

 اين به. شد مي مشاهده آموزان دانش بين تقلب كالسي پرسشهاي زمان در حتي و امتحان اجراي حين در اما

 با كسي اگر ، كالسي پرسش هنگام در بودند معلم ديد معرض در كامال آموزان دانش وجوديكه با كه صورت

 اول يادآوري براي امتحان هنگام در يا بودند، او به مطلب يادآوري در سعي دوستانش شد مي مواجه مشكل
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 اين داشتيم درس ساعت سه هفته مادر اينكه به توجه با.ديگران برگه يا كتاب به كردن نگاه در سعي پاسخ جمله

 .شد مي تكرار كالسي پرسشهاي در خصوصا موضوع

 اين. دارم آنها با صميمانه ارتباطي ايجاد در سعي و گرفته نظر در ام خانواده اعضاي مانند را آموزان دانش من

 كه باشد مي آنقدر صميميت اين يگاه.شود مي برقرار متقابل احترام كمال در و دوطرفه صورت به اكثرا ارتباط

 رفع براي و گذاشته ميان در من با را اش خانوادگي و شخصي مسائل مهمترين من به اعتماد با آموز دانش

 فقر به توجه با. رسانم مي ياري امر اين در را او فن اهل با مشاوره با نيز من و خواهد مي كمك من از مشكالتش

 باشند مي خود معلمان به محبت ابراز و صميمي و گرم ارتباط ايجاد مشتاق اربسي آموزان دانش منطقه، فرهنگي

 .خواهدشد برقرار آنان ميان دوستانه ارتباط گويند مثبت پاسخ را عالقه اين نيز همكاران اگر و ،

 1شواهد

 شد، انجام فاصله با دونفره نيمكتهاي در و كالس در هميشه مثل كه كالسي امتحان جلسه اولين برگزاري از پس

 سعي يكي.است آموزان دانش ديگر به حواسشان تمام و بوده پرت حواس آموزان دانش از اي عده شدم متوجه

 در سعي هم نفر يك.داشت خود جلويي فرد با ارتباط در سعي هم ديگر يكي.كند نگاه كناري برگه به داشت

 نمره گذاشتن و امتحان ادامه از او منع و برگه گرفتن آموز دانش اين با من اوليه برخورد. داشت كتاب از استفاده

 متوجه من، تذكر و نظارت وجود با اوراق تصحيح از پس. شد داده تذكر آنها به نيز بقيه با ارتباط در.  بود صفر

 به توجه با.شد رد منفي نمره دو هر براي دو هر به تذكر با و شدم همديگر كنار نفر دو هاي نوشته ميان شباهت

 اما.شود تكرار امر اين امتحان جلسه دومين در كردم فكرنمي بودند، گرفته نفر چند اين كه منفي يها نرمه

 كاغذي دستمال برروي را مطالب هم نفر يك.شد انجام برگه نمودن بدل و رد روش اينبار من تصور برخالف

 .شد برخورد شدت به نيز افراد اين با.داشت آن از استفاده در وسعي نوشته
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 نشان كيف، يا و جاميز در كتاب كردن باز:جمله از بود متفاوت سوم كالس آموزان دانش بين تقلب يروشها

 دادن نشان و كتاب كردن باز سر، پشت فرد با آن دادن و برگه روي سؤال نوشتن سري، نفرپشت به برگه دادن

   ....ديگرو فرد به نمايش براي برگه بردن باال ها، برگه كردن عوض يكديگر، به

 سؤاالتي و شوم جويا آموزان دانش خود از را تقلب علت گرفتم تصميم كالس، در تقلب مشاهده با

 .چرا.هستيد تقلب اهل آيا كه بود اين درباره من سؤال. دهند پاسخ صادقانه خواستم آنها از و كردم مطرح

 قضيه اين از.بودند آن اهل و موافق تقلب با همه نفربقيه 1  جز ؛ پرسشنامه تهيه  از پس من انتظار برخالف

 انجام كمتر من كالس در زشت عمل اين حداقل تا نمايم تالش گرفتم تصميم بنابراين شدم متأسف بسيار

 .نمود متأثر بسيار مرا تقلبند اهل نيز هستند كالس ممتاز آموزان دانش جزء كه شاگردهايي اينكه.گيرد

 نفر10نخواندن درس.1: آنها ديدگاه از تقلب علت سؤال هب پاسخ در آموزان دانش خود نظر از تقلب داليل

:  مشكالت از ناشي فكري هاي دغدغه و عصبي فشار.4 نفر 4: نمره كسب. 3 نفر  5: زياد حجم و درس سختي.2

 .نبود تقلب اهل اصال نفر1.      نفر 2: سرزنش از ترس.5 نفر 3

 .بودند نموده بيان هم با مورد چند آموزان دانش برخي

 :كنم بررسي مورد چند در توانستم مي را آنها داليل واقع در سپ

 آموزان دانش فردي عوامل نقش.1

 آموزشي شرايط.2
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 دانش انگيزه خود، تدريس روش تغيير با و قرارداده بررسي مورد ابتدا در را دوم موضوع گرفتم تصميم من

 روشهاي ساير برآمدم صدد در مشكل اين رفع براي روشي درباره گيري تصميم از قبل.دهم افزايش را آموزان

 .نمايم بررسي را معضل اين با برخورد

 :تحقيق پيشينه

 :جمله از شوم آشنا نيز ديگران روشهاي و تحقيقات با كردم سعي كالس در حل راه ارائه از قبل

 مطالب ،اگر دكن نمي تقلب باشد داشته مهارت ها درس در كه آموزي دانش: تربيتي امور كارشناس باغان باقري

 دانش از را بهانه و فرار گونه هر «Open book» هاي آزمون برگزاري با ابتدا توان مي است سنگين درسي

 را مطلوب نمره كردن تقلب با كند مي تصور متقلب آموز دانش. نكنند فكر كردن تقلب به ها آن تا گرفت آموزان

 ضربه اساسي مفاهيم و پايه علوم در خصوص هب است نياموخته هنوز را مطلب كه حالي در كند مي كسب

 درس ارائه در كه صورتي در. يابد مي راه باالتر پايه به كم سواد با چنان هم چون شود مي وارد وي به بيشتري

 بگيريم نظر در آن كنار در نيز را مهارت و كنيم ملزم آن پيگيري و يادگيري به را آموز دانش تربيت و تعليم و ها

 .زد خواهد دست امتحانات در تقلب به آموزي دانش كمتر

 نيز وي اولياي و شود ثبت اش انضباطي پرونده در موضوع اين بايد كرد تقلب امتحان جلسه در آموزي دانش اگر

 مهارت آموزش ارائه و ها آن اجتماعي و اخالقي تعهد و آموزان دانش وجدان كردن بيدار. شوند احضار مدرسه به

 .است مؤثر بسيار ها آن بين تقلب كاهش در زندگي هاي

 اساسي علت بايد:داشت توجه اصلي محور چند به بايستي تقلب كاهش براي:زنجان تبيان سايت جامعه گروه

 را دانشĤموز بايستي است، بوده باالتر نمرة كسب تقلب، علت اگر. بود آن كردن برطرف درصدد و شناخت را تقلب
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 خواهد پي در هم زيادتري فايدههاي و است بيشتر نمرة كسب از مهمتر ربسيا درسخواندن خوب كه نمود توجيه

 .داشت

 گونهاي به مدرسه و خانه در شرايط گاهي:نكنند ايجاد دانشĤموزان در را تقلب انگيزة مدرسه، و خانواده        

 حقارت احساس كه شيوههايي از استفاده با. ميكند تقلب به متمايل را دانشĤموز غيرمستقيم طور به كه است

 انگيزه ميتوان دانشĤموز، از واقعبينانه توقعات با و ميدهد افزايش را وي نفس به اعتماد داده، كاهش را دانشĤموز

 .داد كاهش را تقلب

 يك توسط برگه نوشتن: برگه تعويض: نو نگاهي از كالسداري روش كتاب در راهكارآن و تقلب روشهاي برخي

 كردن موظف و دانشĤموز هر براي صندلي شماره دادن قرار: پيشنهادي رراهحلهايديگ دانشĤموز براي دانشĤموز

 شماره همخواني به مراقبين دقت و چركنويس يا پاسخنامه و سوال برگه روي بر صندلي شماره نوشتن به آنها

 يا بدن ديگر قسمتهاي يا دست كف در نوشتن -. او امتحان ورقه در درجشده شماره با داوطلب هر صندلي

 .گردند بررسي لحاظ اين از جلسه به ورود از قبل دانشĤموزان است بهتر: پيشنهادي راهحلهاي.لباس

 درصدد و شناخت را تقلب اساسي علت بايد.1: رضوي خراسان پرورش و آموزش تقلب از جلوگيري راهكار چند

 و گيرد قرار تشويق مورد درستكاري بايستي: . تقلب تسهيل زمينههاي بردن بين از. 2. بود آن كردن برطرف

 در را تقلب انگيزة مدرسه، و خانواده. 3.بندد نقش دانشĤموز ذهن در صادقانه و درستكارانه تالش اهميت

 .نكنند ايجاد دانشĤموزان

 :دانشĤموزان تقلب از جلوگيري براي راهكار چند: زاده رمضان مهدي

 موزان نزد را تقلبĤكنيد آماده تقلب عليه بر را كالس جو و يدده نشان ناپسند كاري دانش. 
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 بر ابتدا بايد درسي، برنامه. داريد صداقت انتظار آموزان دانش از كه نماييد رفتار گونهاي به كالس، شروع در 

 كه سازيد روشن دانشĤموزان براي ميكنيد صحبت نمرات درباره وقتي اما باشد داشته تاكيد يادگيري اهداف

 به آنكه يا نموده كم او نمره از كرد، تقلب دانشĤموزي وقتي مثالً. بود خواهد چه آن عواقب و شده پيگيري تقلب

 .بگيريد نظر در برايش ديگري جريمه ميتوانيد همچنين. دهيد صفر او به كلي طور

 موزان به كه است خوبي فرصت ميگيرند، قرار استفاده مورد نوشتاري تكاليف اگرĤتفاوت تا كنيد كمك دانش 

 .دهند تشخيص قبول قابل و مجاز استفاده از را مجاز غير و ادبي سرقت ميان

 موزان تك تك با دوستانه و خوب ارتباطĤتمايل انسانها. نمايند خودداري تقلب از آنها گردد مي سبب دانش 

 .كنند تقلب هستند، قائل احترام برايشان و ميشناسند كه كساني با رابطه در ندارند

 موزان به و داده جلوه ضروري يرغ را تقلبĤشوند موفق تقلب بدون تا كنيد كمك دانش. 

 :حل راه ارائه

 در آنان پاسخهاي بررسي آنان،و تقلب علت درباره آنان پاسخهاي بررسي و آموزان دانش خود از پرسش از پس

 مشكل با خوردبر براي من محققان، توسط شده ارائه راهكارهاي بررسي همچنين آموزشي، و فردي بخش دو

 موقعيت آن در راه بهترين مشكل بروز صورت در تا نمودم آماده ها حل راه از ليستي كالس شروع از قبل تقلب

 :جمله از.نمايم انتخاب را

 .او اخراج و آموز دانش به توهين. 1

 .برگه نمودن پاره و اخراج. 2

 .ديگران حواس شدن جمع براي شديد تذكر. 3
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 .او به توجهي بي. 4

 .بيشتر تالش به تشويقش و او به شخصي تذكر. 5

 .مشكل رفع براي او به كمك و علت شدن جويا. 6

 .درس به آموزان دانش بيشتر نمودن عالقمند و مفهوم بهتر درك براي تدريس روش تغيير. 7

 :اول حل راه

 را آنها خواندن درس يزهانگ تدريسم روش تغيير با گرفتم تصميم ابتدا آموزان، دانش آموزشي مشكل به توجه با

 .دهم كاهش را تاريخ درس تقلب ميزان   نتيجه در و افزايش

 با.كالس در آموزان دانش از معدود اي عده مشاركت تنها و سخنراني و پاسخ و پرسش: كالس اوليه تدرس روش

 و نمايند مشاركت تدريس در كه افرادي براي مثبت نمره قراردادن جمله از.آنها تمام همكاري براي تالش وجود

 .آنان تشويق

 تر راحت درك تربراي ساده زبان به و وار خالصه صورت به درسي مطالب تنظيم و power تهيه: جديد روش

 نيز و درس هر به مربوط سؤاالت تمامي با همراه آموزان دانش اختيار در آنها دادن قرار و درسي مطالب

 در و تدريس در آموزان دانش همكاري. متعدد تصاوير با مراهه مطالب بيشتر فهم براي درس از خارج توضيحات

 .ياددهي ـ يادگيري فرايند در همياري و كالس شدن فعال نتيجه

 مواجه... و ديتا سيستم، خرابي مشكل با مدرسه در همواره گرچه.گرفت قرار آموزان دانش استقبال با روش اين

 2 پاسخگويي عدم صورت در و پرسش يك. شود مي رسيدهپ درس آموزان دانش تمامي از  جلسه هر در. بوديم
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 خواندن به مجبور آنها و گرفت مي صورت پرسش آموزان دانش تمامي از هرجلسه ترتيب اين به. ديگر پرسش

 .بودند درس

 براي آنها ازدحام كالس به ورود ابتداي در شدند، مي برخوردار بيشتري امتياز از اول داوطلبان اينكه به توجه با

 آنها هرحال به اما ، شدند مي حاضر پاسخگويي براي آخر گروه بعنوان نفر چند تنها.بود زياد بسيار گويي پاسخ

 دانش خود  عاليق اساس بر گروهها اين و شد تقسيم نيز گروههايي به كالس.نمودند مي مرور را درس نيز

 يا گروهي پرسش برگزاري با يكبار هجلس سه هر و شده بندي طبقه كالس در نموده كسب نمرات نيز و آموزان

 .شد بيشتر كالس در مشاركت گروهي، امتحان برگزاري حتي

 ها بچه از امتحان، شروع از دقيقه 10 از پس كه  ترتيب اين به شود برگزارمي باز كتاب بصورت امتحان گاهي

 وقت پايان از پس و. يندنما مرور را پاسخها و مراجعه كتاب ،به برگه به مراجعه بدون كه شود مي درخواست

 استقبال مورد بسيار نيز شيوه اين. كنند مي آغاز دوباره را گويي پاسخ كتاب گذاشتن كنار با شده مشخص

 نوشتن مشغول ديگر بار و نموده همفكري هم با يكديگر كنار نفر دو شده، مشخص زمان در نيز گاهي.است

 .شوند مي پاسخها

 2مشاهده

 درس ميزان افزايش و تدريس در آموزان دانش مشاركت افزايش و آن موفقيت اهدش روش اين اجراي از بعد

 آماده به شروع تقليد به آنها خود حتي و يافت افزايش تدريس در مشاركت به آموزان دانش عالقه. بودم خواندن

 بر بيشتري تأثير ديداري هوش نمودن فعال بدليل روش اين. نمودند طريق اين از درس ارائه و power نمودن

 را مطالب بهتر درس هر به مربوط هاي فيلم و ها عكس مشاهده با آموزان دانش خود ضمن در.دارد يادگيري

 .خواهدنمود درك
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 مراجعه به نيازي آموز دانش تدريس حين در سؤاالت به پاسخ براي چون شد بيشتر كالس در نشاط و شور

 در آنان مشاركت.نداشت وجود گويي پاسخ در اضافي مطالب ضمن در ، نداشتند مطالب كل مطالعه و كتاب

 .يافت افزايش يادگيري ـ ياددهي فرايند و تدريس

 با آموزان دانش ارتباط.شد بيشتر يادگيري به عالقه و كردند پيدا بيشتر عملي و فكري درگيري آموزان دانش

 ميزان كالس، در يادگيري افزايش نتيجه در.شد بيشتر يادگيري ـ ياددهي فرايند در دبير

 .شد كم نيز انگيزه و يافت كاهش بسيار تقلب

 اين به.گرفت صورت تقلب مورد چند هم باز مستمربعدي، امتحان انجام از كالسي،بعد نمرات رفتن باال وجود با

 دادن طريق از جلويي آموز دانش با همكاري مورد يك كردند، استفاده كتاب نمودن باز روش از دونفر كه ترتيب

 امتحانات تنها. اند نوشته همديگر شبيه كامال ديگرمطالب آموز دانش نفر دو نيز شد، انجام يكديگر به پاسخ كاغذ

 .بودند شاد بسيار آموزان دانش و گرفت نمي صورت تقلبي هيچ گروهي

 :دوم راهكار

 من راهكار يپذيرا آموزان دانش از نفر چند چرا كه شد ايجاد من براي سؤال اين اول راهكار اجراي از پس

 آموزان دانش با صميمانه ارتباط افزايش آن و بگيرم پيش در ديگري روش گرفتم تصميم  نتيجه در.نبودند

 عمل اين زشتي درباره صحبت نيز و آموزان دانش بيشتر درك طريق از صميميت اين.بود نفر چند اين خصوصا

 آموزان دانش درميان مذهبي باالي اعتقادات به جهتو با.يافت افزايش ، امتحان در تقلب احكام بيان با نامناسب

 .بود كارآمد بسيار نظر به مسئله اين طرح
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 :تقليد مراجع نظر از امتحان در تقلب احكام

 :شيرازي مكارم اهللا آيت

 مكانى يا درمدرسه هم آن. باشند راضى طرفين چه و نباشد راضى دوم طرف چه امتحان، سرجلسه در تقّلب -س

 دارد؟ حكمى چه شود، مى هزينه مسلمين المال بيت توسط كه

 او از كه طرفى خواه و ديگر اماكن يا باشد المال بيت به مربوط اماكن در خواه نيست، جايز امتحانات در تقّلب-ج

 هاى نمره در كه صورتى در و اوست خود متوجه زيانش تكاليف، انجام در تقلّب ولى نه، يا باشد راضى گيرد مى

 .شود مى حرام دروغ باب از كه ام نوشته خودم بگويد كه اين مگر نيست، حرام باشد، نداشته ثيرىتأ امتحانى

 :بهجت اهللا آيت 

 دارد؟ حكمى چه اتوبوس، و نانوايى صف و امتحان در تقلب.

 .نيست جايز ديگران شرعى حق تضييع صورت در. ج

 كنند، مى تقلب عمدا كه كسانى يا و ندكن مى تقلب امتحانات در و است كم سنشان كه ها بچه از بعضى.

 چيست؟ حكمشان

 كه صورتى در ـ هم بالغ افراد و نكنند عادت كار اين به ـ ندارند تكليف چند هر ـ اطفال تا شود سازى زمينه. ج

 .هستند كار گناه ـ باشد آن در ديگرى حق تضييع

 خواهد اشكال كنم مى دريافت آينده در كه حقوقى آيا شدم، قبول تقلب با دانشگاه ورودى امتحان در من .

 داشت؟
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 .ندارد اى رابطه آينده در دريافتى حقوق حكم با امتحان، در تقلب حرمت. ج

 :سيستاني اهللا آيت

 ؟ است جائز امتحانات در تقلب آيا

 . نيست جايز امتحان در تقلب: پاسخ

 تكليف دارد تاثير ما زندگي ؤونش در كه شويم مدركي داراي آن واسطه وبه شويم تقلب مرتكب اگر: سؤال

 چيست؟

 شود مي واگذار شما به كه كاري با رابطه در را الزم تخصص اگر ولي ندارد اشكال مذكور مدرك از استفاده: پاسخ

 .نيست جايز كار آن پذيرفتن باشيد نداشته

 از اعم چطور؟ ولتيد غير مدارس در كرد؟ تقلب توان مي آمريكا، يا و اروپا در دولتي مدارس در آيا: سؤال

 اسالمي؟ غير و اسالمي

 .باشد نمي جايز و صحيح موردي، هيچ در و جا هيچ در تقلب كلي، طور به: پاسخ

 دارد؟ حكمى چه باشند راضى نفر دو هر كه صورتى در آموزى دانش امتحانات در تقلب: سؤال

 .نيست جايز: پاسخ

 :خراساني وحيد اهللا آيت

 ست؟ا جايز امتحان در تقلب آيا
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 .نيست جايز

 كه باشد منظور اين به دادن تقلب اگر دارد؟ حكمي چه دادن تقلب كسي به وهمچنين امتحانات در تقلب-س

 قبول تواند مي سوال اين با و بخواند را درس است نتوانسته منطقي دالئل به بنا خواهد مي تقلب كه كسي اگر

 .ماند مي تحسر در ها مدت براي ندهد جواب سوال آن به اگر و شود

 .نيست جائز هيچكدام -ج

 :3 مشاهده

 رابطه ايجاد و صحبت تأثير ها، بچه بين در ديني اعتقادات استحكام به توجه با كردم مي فكر كه همانطور

 جلسه در درس نخواندن و مشكل ايجاد صورت در بودند تقلب اهل قبال كه آموزاني دانش و بود بسيار صميمانه

 از بعد يا دادند مي توضيح خود نخواندن درس علت درباره و نموده مراجعه من به جلسه از مستمر،قبل امتحان

 با نيز من كردند، بيان من سخنان احترام به نكردن تقلب نيز و خواندن درس عدم را بدشان نمره علت امتحان

 من رضايتمندي عثبا مسئله اين.نمودم مي بعدي جلسه در جبران به تشويق را آنان و نموده برخورد صدر سعه

 كه شد گرفته نظر در موضوع اين البته.نمود مي كمتر آنها براي را درس دشواري و بود آموزان دانش خود نيز و

 مشكل اين دوبار يا يك تنها و شد مي گذاشته عالمتي آموز دانش اين براي كه ترتيب بدين نشود تكرار امر اين

 .داشت منفي رهنم او براي صورت اين غير در شد مي پذيرفته

 دانشجوي بعنوان ادبيات دبير صدوقي خانم همكارم از گرفتم تصميم تقلب زشتي حس افزايش براي من البته

 ترغيب و ها خانواده و آموزان دانش براي آن زشتي و تقلب درباره صحبت با نمايم درخواست روانشناسي ارشد

 .شوند آموزان دانش يانم در آن كاهش باعث ؛ عمل اين انجام عدم در فرزندانشان
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 :سوم راهكار

 با بنابراين. كردم مي استفاده نيز آموزان دانش در تقلب زشتي كردن نهادينه براي خودسازي روش از بود بهتر

 ترين قوي):« ع(علي حضرت: جمله از. نمودم آموزان دانش اخالقي شرايط بهبود در تالش ائمه از احاديثي بيان

 «.يابد تسلط خود برخشم خويش حلم با كه است كسي مردم

 ياد به و شده متذكر كند وسوسه را آنها شيطان هنگاميكه پرهيزگار افراد« 200 آيه – اعراف سوره: كريم قرآن

 «.يابند مي بصيرت حال همان در و افتند مي خدا

 «.شماست نگران و مراقب حال همه در خداوند محققا:« كريم قرآن

. گرفتم مي كمك همكاران اين از بود بهتر امر، اين بر زندگي و دين درس رانهمكا بيشتر تسلط بدليل البته

 و بردباري، و صبر افزايش نيز و انسان آرامش بر آن تأثير و  خدا به توكل درباره نمودم درخواست آنها از بنابراين

 .نمايند صحبت انسان  بر آن منفي تأثيرات و دروغ عمل زشتي

 صورت در.  شود مي نفس به اعتماد كاهش باعث و مأيوس را او و شود مي فرد رخاط رنجش باعث تقلب اصوال

 .يابد مي افزايش نيز نفس به اعتماد حس خود، دانستنيهاي به اعتماد و توكل افزايش

 عمل اين قبح و علت درباره و داده اختصاص موضوع اين به را اي جلسه چند تقاضا اين بدنبال نيز عزيز همكاران

 .نمودند بحث آموزان دانش با

 4شواهد

 صورت امتحان در تقلبي هيچ خوشبختانه و بودم 371 كالس مراقب خودم من اول ترم پاياني امتحان هنگام

 انجام بدون آموزان دانش خوب نمرات و باال قبولي درصد.شد داده توضيح همه براي مبهم سؤاالت ،البته نگرفت
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 درسها ساير در تقلب مشاهده عدم و شدن كمتر.بود آموزان دانش بر روشها مثبت تأثير در اميدواري باعث تقلب

 .بود آموزان دانش بر امر اين مثبت نتيجه نيز

 :گيري نتيجه و اعتباربخشي

 .راهكارهاست در موفقيت نشانه گويي پاسخ در آموزان دانش شعف و شور و عالقه         -

 .آنهاست پيشرفت نشانه لسا طي در آموزان دانش نمرات رفتن باال         -

 .شد كالس در تقلب از جلوگيري باعث كالس در آموزان دانش شدن فعال         -

 .شد نيز معلم توسط درس بهتر ارائه موجب كالس در آموزان دانش شعف افزايش         -

 .شد بيشتر گروهي فعاليتهاي بدليل آموزان دانش اجتماعي رشد زمينه         -

 .شدند عالقمند مشاركت به آموزان دانش         -

 دانش با زمانيكه معلم.گرفت قرار تأييد مورد مدرسه اولياي و دبيران توسط كالس در آموزان دانش رفتار تغيير

 بنابراين. همينطور نيز معلم و كنند مي بيان آزادانه را خويش آنهااحساسات كند برقرار عاطفي رابطه خود آموز

 .بود خواهد آموز دانش در تحصيلي هانگيز افزايش باعث

 :منابع

 آموزان دانش در تقلب انگيزه: مقاله عنوان.3/2/80خراسان نشريه.1

 معلم، رشد ي مجله.2
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 www.aftab.ir:اينترنتي سايت.3

 -احمدي محمد اثر ديگر نگاهي از كالسداري روشهاي.4

 حجتي باقرسيدمحمد دكتر ترجمه ثاني، شهيد اسالم، در تعلم و تعليم آداب.5

 .كريم قرآن.6

 .البالغه نهج.7

) 1385(اسكندري حسين. زاده اسد حسن ،ترجمه وهمكاران پارسونز ريچارد ،دكتر تربيتي شناسي روان.8

 .عابد انتشارات

 ضميمه- تربيتي علوم كارشناس - دامن آتش غالمرضا:  كننده تهيه "كودكان در تقلب به ميل علل  " مقاله.9

 1388 ماه فروردين 25 شنبه سه - اجتماعي بخش - اطالعات روزنامه

 :پرسشنامه

 .چرا.كنيد مي تقلب آيا.1

 .آموز دانش خود يا مؤثرتراست معلم نقش امتحان در قبولي براي.2

 .بنويسيد را خود راهكار ، است بيشتر خودتان نقش اگر.3

 .بنويسيد را خود راهكار ، است بيشتر معلم نقش اگر .4

 .شويم قبول تلب بدون سال آخر چگونه.5
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 .دارد تأثيري چه درس آموختن در معلم تدريس روش.6

  

 


