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 آمدیدسالم به سومین و آخرین مقاله از سري مقاالت تقلب خوش

  این فایل صوتی آخرین میخ بر تابوت تقلب است.
  دانید کهاید میاگر با ما همراه بوده

  ي تقلب بودفایل صوتی اول در رابطه با عوامل به وجود آورنده
  روش تقلب را گفتیم 30در فایل دوم 

  پردازیم.هاي مقابله با تقلب در امتحان میو در این فایل صوتی به روش
کنم فایل طور که قبالً هم گفتم بهترین راه مقابله با تقلب پیشگیري است یعنی باید کاري کنیم که تقلب به وجود نیاید پیشنهاد میهمان

  یدعوامل تقلب در امتحان را گوش ده
آموزان و دانشجویان در زمان امتحان قصد تقلب دارند. من به شما خواهم گفت که گذاریم که به هر دلیلی دانشهرحال فرض را بر این میبه

  چگونه مانع تقلب در امتحان شوید
  کمک از همکاران بااقتدار: -1

کنم از یک فرد هستند و شما شباهتی ندارید توصیه میها یا اساتید هستید که مخاطبین با شما زیادي راحت اگر شما از آن دست معلم
اي نخواهد ي امتحان هرچقدر که خودتان را جدي بگیرید فایدهي امتحان کمک بگیرید. چون شما در جلسهبااقتدار براي مراقبت از جلسه

فایده تنها نتایج امتحان را بیاین کار نه معروف دست شما رو شده است و ممکن است دانشجویان بدون ترس از شما تقلب کنند.قولداشت. به
کار هام که چطور مفصل به این موضوع پرداختهاي کالس بهزند. در محصول آموزشی مدیریت حرفهکند بلکه به شخصیت شما هم آسیب میمی

موزشی رو از سایت روش تدریس تهیه توانید این محصول آها از بین بروند. مینظمیآموزان روي ما حساب کنند و هم بیکنیم تا هم دانش
 کنید.

  یادآوري مسائل اخالقی -2
ها آموزش دهیم که تقلب کار غیراخالقی است بسیاري که از قبل به آنآموزان در بسیاري از مواقع کارساز است. همینبیدار کردن وجدان دانش

ات توانیم احساساي مید بررسی کنیم و ببینیم با چه شیوهکند که تحت هیچ شرایطی تقلب نکنند. بایآموزان باادب را قانع میاز دانش
ند دیگر مرد کاید و مردي که تقلب میتوانیم بگوییم شما مرد شدهمخاطبان را تحریک کنیم تا دست به تقلب نزنند. مثالً براي بچه پسرها می

 ریم.توانیم چنین جمالتی به کار ببنیست؛ و براي هر سن و جنسی به اقتضاي شرایط می

 آخر کالس بایستیم: -1
آورند تا آموزان یا دانشجویان متقلب معموالً قبل از تقلب سرشان را باال میها در زمان مراقبت از امتحان است. دانشاین از بهترین فرمول

 فرد متقلب مجبور است موقعیت مراقب را نگاه کنند، بعد اگر حواس مراقب امتحان نبود تقلب کنند. خب زمانی که شما در آخر کالس باشید.
شوید که چه کسانی قصد تقلب دارند. خاصیت دیگر صورت کامل سرش را برگرداند و شما خیلی راحت متوجه میبراي دانستن موقعیت شما به
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 واند تقلبتکنید و نمیکند که شما دارید به او نگاه میآخر کالس این است که حتی اگر شما واقعاً حواستان پرت هم باشد مخاطب حس می
 کند

  هاي مضطرب:شناسایی چهره -2
طور ها ایندهند بی اندازید. بعضی آرام و راحت هستند و بعضی خیلی مضطرب. قدیمي کسانی که امتحان میفقط کافی است نگاهی به چهره
د هاي تقلب واربه همراه برگهشدند و کسانی که به امید تقلب خوانده بودند با آرامش در سر جلسه حاضر میبود که کسانی که خیلی درس

ی ها خیلشد تشخیص داد چه کسی قصد تقلب دارد و چه کسی نه؛ اما اکنون متقلبها میشدند خیلی مضطرب بودند و از روي چهرهجلسه می
 ازاندازه اش درز اضطراب بیششود اکند میآموز براي اولین دارد تقلب میتر هستند. پس اگر دانشاند و معموالً از سایرین هم آراماي شدهحرفه

 امتحان تشخیص داد.

  هاي طوالنیتحرکیها و بیمکث -3
توانید شک کنید که یا در حال تقلب است یا قصد تقلب دارد. مثل جایی خاص خیره شده میاگر مشاهده کردید که کسی به مدت طوالنی به

قدر موردتوجه بوده. جلوتر رفتم و دوست داشتم ببینم چه چیزي ایني امتحان دیدم یک نفر به پنجره خیره شده است. خیلی در یک جلسه
 عنوان امکانهیچآموز بهي دید دانشصورت بازشده قرار دارد. ولی با توجه به زاویهي پنجره بهچیز خاصی ندیدم بعد دیدم یک جزوه لب طاقچه

افتد و از انعکاس ره شدم باکمال تعجب دیدم عکس جزوه در شیشه میي او به پنجره خیآموز و از زاویهتقلب وجود نداشت. رفتم کنار دانش
ها که برعکسن چطوري می تونی بخونی گفت چی آقا؟ من؟ من هم باکمال آرامش کند. از او پرسیدم این نوشتهشیشه مطالب را مطالعه می

 جزوا ش را بستم

 استفاده از دوربین -4
چ مراقبی شود و هیي زبان این کار انجام میشود. در یک موسسهکنید تقلب کردن بسیار سخت می هاي مداربسته استفادهاگر بتوانید از دوربین

 دهند. جالب اینجاست که میزان تقلب در این موسسه نزدیک به صفر است.ها کار مراقبت را انجام میدر سر جلسه نیست و دوربین

  چیدمان و نوع نشستن -5
 آموزان تا حد ممکن از هم دور باشند تا امکان مشورت وجود نداشته باشد.که دانشاین هم یک روش قدیمی و پرکاربرد است 

  دارشناسایی افراد سابقه -6
کنند. بهتر است این افراد را ي امتحانات تقلب میاند و در همهي عوامل تقلب در امتحان گفتم. برخی به تقلب عادت کردهطبق آنچه در مقاله

 ري براي آنان داشته باشیم.شناسایی کنیم و سختگیري بیشت

  طرح چند نوع سؤال -7
ها را عوض کنیم تا حدود زیادي ي سؤالاگر حوصله کنیم و چند نوع سؤال طرح کنیم و یا اینکه یک نوع سؤال داشته باشیم و فقط شماره

 ایمتقلب را سخت کرده

  موبایل ممنوع -8
ي ي امتحان ممنوع باشد. مگر غیرازاین است که موبایل یک وسیلهکه آوردن موبایل در جلسههاي موبایلی این است بهترین راه مبارزه با تقلب

  اي باید در جلسه ممنوع باشد.ي امتحان ممنوع نیست. خب پس داشتن موبایل به هر بهانهارتباطی است. مگر ارتباط با دیگران در جلسه
  یا تهدید نکنید یا تهدیدات خودتان را عملی کنید -9
شود! پاره نمی اشکند و برگهکنم. بعد فالنی تقلب میات رو پاره میزنند که فالنی اگه یه بار دیگه تقلب کنی برگهاز مراقبین فریاد میخیلی 

از  ناین خوب نیست. اوالً با تفکر تهدید کنید و بعد تهدید خودتان را عملی کنید؛ یعنی تهدیدي بکنید که واقعاً بتوانید به آن عمل کنید چو
 ي نزدن است.قدیم گفتن سنگ بزرگ نشانه

  اولین آزمون را جدي بگیرید. -10
شود؛ و در زمان امتحانات اولین امتحان خیلی مهم است. اگر در اولین امتحان دانشجویان طعم شیرین تقلب را بچشند کار خیلی سخت می

 ممکن است در امتحانات بعد به امید تقلب در جلسه حاضر شوند.
  هاي کتبی بودتا اینجا گفته شد مربوط به آزمونخب هر آنچه 
  کنم.ها اشاره میگیرد که فقط به چند مورد از آنها و در زمان تحویل پروژه صورت میها در کار عملیاما برخی تقلب
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  سی دي خالی -11
دانشجویان یک سی دي خالی گیرید دقت کنید که پر باشد. چون متأسفانه عنوان گزارش از کسی تحویل میحتماً وقتی یک سی دي به

زنند که ما به فالنی سی دي خالی دادیم و روند و همه جار میها را چک نکنید. بعد میروزي که شما هرگز آندهند؛ و واي بهتحویل شما می
در سایت روش  گیرید آن را چک کنید.محض اینکه سی دي را تحویل میشود. بهتر است بهنفهمید. این خیلی براي شما گران تمام می

ام. حتی اگر بعد از تحویل در خانه متوجه شوید که سی دي خالی ام و تفاوت سی دي خالی با سی دي پر را گفتهتدریس یک تصویر گذاشته
 نآورم و به همیي آینده برایتان میگوید ببخشید استاد رایت نشده هفتهاست. بازهم کار از کار گذشته است چون دانشجو خیلی راحت می

  راحتی یکی دو هفته بیشتر از دیگران براي انجام پروژه وقت خواهد داشت.

 
  ایمیل خالی -12

فرستند با این عنوان: کار عملی درس فالن تهیه کنند فالنی. بعد چون برخی دانشجویان محترم. براي برخی اساتید محترم یک ایمیل می
  ها را بازکنید.دهند. پس حتماً ایمیلوایی در ایمیل قرار نمیکند. هیچ محتها را باز نمیوقت استاد ایمیلدانند هیچمی

  ي خالیفایل زیپ شده -13
یپ را وقت فایل زدانند استاد هیچکنند و چون میتر در آن ایمیل مذکور یک فایل زیپ خالی پیوست میي بعد باز دانشجویان متقلبدر مرحله

 هاي زیپ را اکسترکت کنید.حتماً فایل دهند. پسبازنخواهد کرد هیچ محتوایی در آن قرار نمی
تر ايفهتر و حرهاي تقلب پیچیدهاید که به جنگ تقلب بروید. باید به شما بگویم هر چه پیش برویم روشخب با این شرایط شما مسلح شده

ی د کاري کنیم که تقلب معنایتر هستند. پس بیاییشود و طبق قانون طبیعت همیشه اساتید و معلمان یک گام از مخاطبان خودشان عقبمی
  نداشته باشد.

  کس در امتحان تقلب نکندشود کاري کرد که هیچدارم میکنم ایمانبازهم تأکید می
  شودمعنی میدارم اگر هر کس آنچه را که دوست دارد یاد بگیرد تقلب در امتحان بیو ایمان

  ممنون که به این فایل صوتی گوش دادید
  موفق و پیروز باشید

  ه امید دیدارب
  امضا محمد حافظی نژاد
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