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 1تربیت منش اثربخش الگویی عملی برای

 2یکونالتوماس اثر 

 متن(شده در موسسه مطالعات نسل)ترجمه 

 
ها در های اخالقی و عملکردی محوری مورد قبول اغلب جوامع و فرهنگتالشی جهانی برای رشد ارزش 3«تربیت منش»

ای باشد و باید به نفعان در قالب یک انجمن مدرسهبرای اثربخش بودن، تربیت منش باید شامل تمام ذینوجوانان است. 

، 4تربیت منش شامل طیف وسیعی از مفاهیم مانند فرهنگ مثبت مدرسهفضای مدرسه و برنامۀدرسی نفوذ و سرایت کند. 

، یادگیری 6محور مدرسهمراقبتهای جمع، اخالقی[ ]اشاره به الگوی کلبرگ برای تربیت 5های درستیتربیت اخالقی، جمع

مروج این تعهد اجتماعی شود، همچنین اجتماعی، رشد مثبت جوانان، تربیت شهروندی و رشد اخالقی جوانان می -هیجانی

گام در همکاری با پذیر، اهل مراقبت از دیگران و پیشاست که باید به جوانان کمک کرد تا شهروندانی مسئولیت

های مهم انسانی مانند آموزان کمک کند تا خصوصیاترود تربیت منش به دانشانتظار میشهروندان دیگر پرورش یابند. 

حترام و شجاعت را در خود رشد دهند و بدانند که چرا زندگی با این صفات مهم است. خواری، اکار، غمعدالت، پشت

 گر و به چالشکند که حمایتساالن ایجاد میها و بزرگتربیت منش با کیفیت، فرهنگ جامعی از منش را در بین جوان

 هاست. کشندۀ آنها در تالش برای بهترین

معتقد است در تمام طول تاریخ هدف تربیت تنها دو چیز ، 7بیت منش اثربخشاصل تر 11ارائۀ دهندۀ ، توماس لیکونا

های ای است به کالبد نظامشوند. نهضت تربیت منش جان دوباره 9و خوب 8بوده است، کمک به کودکان برای آنکه زیرک

تجربه مشخص شده است. ه بآموزش و پرورش و مدارس برای تحقق پارۀ دوم این هدف، که البته اثر آن بر بهبود اولی نیز 
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شود و الگوی (، لیکونا به عنوان پدر تربیت منش در آمریکا شناخته می1394کتاب رویکردهای نوین در تربیت اخالقی )حسنی، بر طبق توضیح  7

 Darcia( و دارسیا ناروائز )Daniel K. Lapsleyدانیل لپسلی ). (329-30)همان،  پیشنهادی وی در مدارس بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است

Narvaez کتاب راهنمای روانجلد چهارم فصل هفتم تی از قسم( در( شناسی کودکHandbook of Child Psychology ،2006( )انتشارات وایلی ،)

شود که اصول آنها در میان های بسیاری برای تربیت منش در مدارس اجرا میکنند که برنامهاشاره می« رویکردهای تربیت منش»ذیل عنوان 

 )م( (.269د دارد )صمبنای طرح لیکونا وجو 11
8 smart 
9 good 
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کند. مربیان با آموزان تدارک میهایی اثربخش را برای مسائل رو به رشد اخالقی و تحصیلی دانشحلتربیت منش راه

آموزان، تربیت موفقیت از تربیت منش برای تغییر شکل و بهبود فرهنگ مدارس، افزایش موفقیت تحصیلی تمام دانش

، جلوگیری از رفتارهای ضداجتماع و ناسالم، و بهبود رضایت و دوام شغلی معلمان استفاده شهروندانی جهانی، ترمیم نزاکت

ای برای مدارس ماست تا تالش کنند و گذرانند، فرصت ویژهآموزان زمان زیادی را در مدرسه میاز آنجا که دانشاند. کرده

ای بالقوۀ خود را دریافت کرده باشند. مدارسی که همطمئن شوند که آنها تمام کمک و حمایت الزم برای رسیدن به ظرفیت

مدرسۀ خوب انتظار یک آموزان، معلمان و والدین از هایی هستند که دانشکنند مکانتربیت منش با کیفیتی را دنبال می

کنند، کنند بهترین عملکرد خود را نشان بدهند، چرا که احساس امنیت میدارند. آنها جایی هستند که افراد جوان سعی می

ساالن اطراف خود به چالش کشیده ساالن و بزرگگیرند و توسط همشوند، مورد حمایت قرار میبااهمیت دانسته می

 شوند. می

ای برای تربیت منش اثربخش وجود ندارد، اما چند اصل مهم را باید در نظر داشت. بر نهایی و یگانهدستورالعمل و متن 

بنای فلسفۀ تربیت منش شکل گرفته، که باید اصل تربیت منش اثربخش به عنوان سنگ 11اساس تجارب مدارس اثربخش، 

رس و تمام کسانی که خود را مسئول رشد منش مدابرای آغاز کردن و انجام دادن هر برنامۀ تربیت منشی رعایت شود. 

متن حاضر بر اساس ریزی و اجرای آن را ارزیابی کنند. توانند بر اساس این اصول کار خود را برنامهدانند میجوانان می

اصل در عمل باید  11دهد که این اند، توضیح میها و بازخوردهای مدارس اثربخشی که این اصول را اجرا کردهتجربه

 بینی شده مراجعه بفرمائید. پیش 10توانید به کتاب مرجعچگونه دیده شوند. برای آشنایی با جزئیات بیشتر این طرح می

 کند. میمبنای منش خوب را مشخص محوری های اخالقی و عملکردی : انجمن مدرسه ارزش1اصل

های که باید در مدرسه بر روی ارزشاند، اتفاق نظر دارند مدارسی که به صورت اثربخش منش خوب را مشخص کرده

برخی مدارس نیز به جای آموزان القا کنند، توافق شکل بگیرد. اخالقی و عملکردی محوری، که انتظار دارند تدریجاً به دانش

برای اشاره به خصوصیات  13و یا ارکان 12، صفات11از واژگانی مانند فضایل« های اخالقی و عملکردی محوریارزش»تعبیر 

های محوری یک در هر حال ارزشکنند. استفاده میبدهند،  14آموزان پرورشخواهند در دانشمورد نظری که میمنشی 

تربیت منش با کیفیت و اثربخش به شأن انسانیت اذعان دارد، رشد و رفاه فردی را مد نظر دارد، قائل به خیر مشترک است، 

                                                           
10 Character.org’s Eleven Principles Sourcebook 
11 virtues 
12 traits 
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14 foster 
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سربلند بیرون  15کند و از آزمون عمومیت اخالقمشخص می های افراد را در یک جامعۀ دموکراتیکحقوق و مسئولیت

ویا آزمون قانون طالیی « کنی؟خواهی همۀ افراد در این موقعیت همانگونه عمل کنند که تو اآلن عمل میآیا می»آید: می

  16«آیا دوست داری با تو نیز به همین گونه عمل شود؟»اخالق: 

شتکار، های محوری؛ و پهایی از ارزشاحترام به خود و دیگران نمونهپذیری و مراقبت، صداقت، انصاف، مسئولیت

های درسه ارزشهای عملکردی هستند. انجمن مهایی از ارزشبهترین تالش، استقامت، تفکر انتقادی و رویکرد مثبت، مثال

سه مل خود را در مدرعاس بهترین شود تا مبنایی باشد برای آنکه افراد بر آن اسکند و به آنها متعهد میمحوری را انتخاب می

های محوری انتخاب شده را در بیانۀ مأموریت آموزان خود متعهد است ارزشای که به رشد منش دانشانجام دهند. مدرسه

 کند. استناد می بنادر تمام سطوح عملکردی مدرسه به این سنگآورد و خود می

ین، در، متخصصترین نظرخواهی را از کاهای محوری وسیعچه خوب است که انجمن مدرسه به هنگام انتخاب ارزش

براز نظر کنند. اهای انتخاب شده اقل از آنها بخواهد که دربارۀ ارزشبگیرد یا حدنفعان دیگر آموزان و ذیوالدین، دانش

اگر این پذیر باشد. همشاهد ر اساس واژگان متناسب با رفتارهایبرسند، باید به نظر بها چگونه که ارزشتبیین مدرسه از این

ملی نسبت به آن نفعان حاضر باید نگاه تأها توسط نهاد رسمی آموزش و پرورش تعیین شده یا از قبل موجود است، ذیارزش

اید بدانند که بر مدرسه . کادداشته باشند تا اطمینان حاصل شود که ارتباط مناسبی با وضعیت امروز جامعه داشته باشد

 به آن پایبند باشند. ده است و ها را انتخاب کرو به چه دلیلی این ارزشانجمن مدرسه چگونه 

دهی منش دارد. پیام این مدرسه دربارۀ تربیت منش رویکردی چند الیه به شکلدر نیویورک  17مدرسۀ بابیلون
های ها و نشستها، مالقاتنامۀ کالسانداز باورها، آیینقابل رویت است؛ مثالً در بیانۀ مأموریت و چشمجا همه

بر این سالن نمایش مدرسۀ های تربیت منش مشترک مدرسه و خانه. عالوه کادر و اولیاء و مربیان و تمرین
های آورد؛ در مالقاتان میآموزهای محوری را به زندگی عادی دانشکانون تربیت منش است و ارزش

ها و های خدماتی دورهها و برنامههای رفاقتی بین پایههای متمرکز بر آموزش منش، برنامهگاهی، درسصبح
 ها. پایه

                                                           
 )م( ناظر به قانون اخالقی مورد نظر امانوئل کانت 15

نویسنده این دو قانون را یکسان دانسته است، اما با توجه به مباحث فراوان در فلسفۀ اخالق، به خصوص نقدهایی که رویکرد شهودگرایی به  16

 )م(ه این دو متفاوت از یکدیگرند. اند؛ روشن است کقانون عمومیت اخالقی کانت داشته
17 Babylon Memorial Grade School 
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 شود.میبه صورت جامع شامل تفکر، احساس و عمل تبیین  «منش»: 2اصل

ین ست. بنابراانسبت به آنها و عمل کردن ی، دغدغه داشتن های اخالقی و عملکردمنش خوب شامل فهمیدن ارزش

فراد مطابق آنچه اای رشد دهد که نگر به رشد منش سعی دارد استعدادهای شناختی، هیجانی و رفتاری را به گونهرویکرد کل

را  فهمند؛ الگوهای رفتاریها و مباحثه، آنها را میآموزان با مطالعۀ ارزشدانشدرست است و به بهترین شکل عمل کنند. 

دلی، برقراری های همکنند. آنها با رشد دادن مهارتشود حل میها میکنند؛ و مسائلی را که شامل ارزشمشاهده می

های پرمعنی، کمک به پذیریهای انجام خوب کارها، اهتمام به مسئولیتسازی عادتمحور، درونیهای مراقبتارتباط

های گیرند که نسبت به ارزشهای زندگی یاد میخش و تأمل دربارۀ تجربهبها، گوش دادن به ماجراهای الهامساختن جمع

ها را یاد ه ارزشآموزان کوشش جهت بهترین اقدام در مدرسه، عمل کردن بهمچنین دانشمحوری دغدغه داشته باشند. 

های اخالقی و تری نسبت به ارزشکند درک صحیحآموزان بیشتر رشد میبر طبق این روال هر چقدر منش دانشگیرند. می

شان برای رفتار شوند و ظرفیت و تمایلها میتری برای زندگی مطابق این ارزشکنند، دارای تعهد عمیقعملکردی پیدا می

 شود. تری میها قویمطابق این

آموزان ای بازسازی کرده است که دانشبرنامۀ روزانۀ مدرسه را تعمداً به گونه 18نسیس هاولمدرسۀ متوسطۀ فرا
های ارتباطی با یکدیگر در تعامل باشند. در این زمان مطابق روال های منشدقیقه برای تمرین 20هر روز 

درک بهتری از گیرد تا های مختلف شکل میآموزانی مرکب از پایههای دانشاجرایی مشخص شده گروه
های هدف، ها شامل نوشتن منشهای محوری پیدا کنند، آنها را درونی و عمالً تمرین کنند. فعالیتارزش
های خاصی در ، گفتگو دربارۀ مسائل مدرسه و اتفاقات جاری و کمک به یا قدردانی از گروه19ساالنگری هممربی

کنند، برای کارکنان غذاخوری مدرسه کیک فت میهای مدرسه را نظاآموزان اتوبوسدانششود. مدرسه می
ها توسط کنند و هنگام تمییز کردن سالنآورند، برای کادر خدماتی مدرسه جای کارت پرسنلی درست میمی

 آورند. بخش سرایداری برای آنها شکالت داغ می

 مدرسه رویکردی جامع، هدفمند و فعال نسبت به رشد منش دارد.: 3اصل

آموزان خود باشد، باید با عینک منش خود را ارزیابی کند که خواهد شاهد رشد منش در دانشی که میااعضای مدرسه

آموزان داشته باشد. رویکرد جامع مدرسه به منش ای هست که اثر مثبتی بر منش دانشبه گونهآیا روال واقعی مدرسه 

برنامۀ مدرسه را در بر این نگاه برنامۀدرسی و فوق آموزان است.های مدرسه برای رشد منش دانشدربرگیرندۀ تمام فرصت

های محوری است، شود؛ مانند: چه اندازه روندهای مدرسه مطابق ارزشگیرد، به ویژه شامل برنامۀدرسی پنهان مدرسه میمی
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دهد، تنوع آموزان اهمیت میساالن مدرسه چقدر الگوی منش خوب هستند، آیا فرایندهای آموزش به دانشبزرگ

 کند. آموزان را به تأمل و رشد تشویق میهای انضباطی مدرسه چقدر دانششود، و سیاستآموزان چگونه دیده میدانش

ای پیوند بخورند و های جامع مدرسهکنند، در ابتدا مفیدند اما باید با تالشهای تربیت منش که به تنهایی عمل میبرنامه

پذیر تنها های آموزشلحظه سه درتربیت منش به تمام اجزاء زندگی در مدرسه بیاید. مطابق نگاه هدفمند و فعال، کادر مدر

آموزان دانش هایی را برای رشد منشحتی تعمداً فرصتکنند. های منش همراه میبا درسدهند، بلکه آن را واکنش نشان نمی

 کنند. خلق می

در حال  Peters Townshipبه هدف اینکه منش خوب سبک زندگی تمام مدرسه شود، انجمن و مسئوالن مدرسۀ 
های مورد نظر آموزش و پرورش های محوری هستند. آنها ارزشهمکاری برای مشخص کردن و ترویج ارزش
های آموزان متناند. در درس ادبیات دانشبرنامۀ مدرسه قرار دادهرسمی را در خالل برنامۀدرسی عادی و فوق

پرستی، شجاعت اخالقی و ... را های خودشان دربارۀ مسائل منش مانند تبعیض، میهنمشخص یا نوشته
های هایی را انتخاب کنند و با الگو گرفتن از جنبشهای مطالعات اجتماعی آنها باید ارزشدر کالسخوانند. می

 ها و ... خدماتی را در آن راستا ارائه کنند. المللی و همکاری اعضای مدرسه و خانوادهملی و بین

 کند.ایجاد می محورمدرسه یک اجتماع مراقبت: 4اصل

محور و عادل ای مدنی، مراقبتای کوچک جامعهکند در اندازهها را رشد بدهد سعی میخواهد منشای که میمدرسه

های های محترمانه، تماسیابد که اعضای آن با یکدیگر ارتباطگیری انجمنی تحقق میباشد. این مهم در صورت شکل

در مدرسه، میان آموزان و کایت کنند. بنابراین باید بین دانشکدیگر احساس مسئولمحور داشته باشند و نسبت به یمراقبت

محور برقرار باشد. های مراقبتها ارتباطهای مختلف، میان اعضای کادر و بین کادر و خانوادهآموز یک پایه و پایهدانش

کند ی.( استفاده مهای کالسی و ..گری بین سنین، نشستمدرسه از راهبردهای تربیتی مختلف )مانند یادگیری مشارکتی، مربی

محور عالقه به های مراقبتاین ارتباطپذیری افراد نسبت به یکدیگر را تشویق کند. تا احترام متقابل و احساس مسئولیت

جربه ت واحساس تعلق  دهد. تمام کودکان و نوجوانان به امنیت،ن را پرورش مییادگیری و تمایل برای انسان خوب بود

کنند. سازند، درونی میشان را برآورده میهایی را که این نیازهایها و انتظارهای گروهآنها بیشتر ارزشهمکاری نیاز دارند. 

ان تجربه کنند، های بین خودشاطی را در ارتبابه همین ترتیب هر چقدر والدین و کادر احترام، انصاف و همکاری دوطرفه

 آموزان نیز ارتقا دهند. ها را در دانشاحتمال بیشتری دارد که بتوانند این ارزش

های درس و تمام اجزاء دیگر مدرسه )مانند راهروها، بوفه و محور زندگی روزانۀ کالسدر یک مدرسۀ مراقبت

ها، دفتر ورودی، اتاق استراحت معلمان و ...( رنگ گرفته از جو دغدغه اتوبوسهای ورزشی، غذاخوری، زمین بازی، مکان

کنند. مدرسه معلمان و کادر مدرسه به تناوب در رویدادهای مدرسه شرکت مینسبت به دیگران و احترام به آنهاست. 
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های چک با یکدیگر مالقاتهای کوسازد که در گروهای فراهم میکند و شرایط را به گونهآموزان را تشویق میدانش

تک معلمان و کادر مدرسه نیز در تالش هستند تا به صورت هماهنگ خدمات وگفتی داشته باشند. مدرسه و تکگپ

  مهیا کنند.آموزان دانشگری را در صورت نیاز برای و مربیای آموزشی و مشاوره

فرهنگی تأکید دارد و پذیری بیننعطافپذیری و االمللی که بر مسئولیتبر اساس برنامۀدرسی مدارس بین
رسانی شوند، مدرسۀ های خدمتآموزان درگیر فعالیتکند تمام دانشهمچنین یک برنامۀ مشورتی که پیشنهاد می

آموزان آن را در تعداد زیادی دهد و دانشمحوری را آموزش میآموزان فرهنگ مراقبت، به دانش20متوسطۀ روزا
برای محور و مراقبت دار، با روح و انگیزههویتای مدرسه قصد دارد که خانوادهکنند. می رسانی اجرابرنامۀ خدمت

کنند که در آن با یکدیگر صحبت هایی شروع میآموزان هر روز را با نشستآموزان باشد. دانشتمام دانش
کنند. برای آنکه احساس تعلق به خانوادۀ مدرسه در بین ریزی میرسانی برنامهکنند و پیرامون مسائل خدمتمی

اند که های یادگیری قرار گرفتهنها در گروههای تحصیلی برداشته شده و آآموز ایجاد شود، ایهدانش 600
کنند. فرهنگ مدرسه بر مراقبت و پذیرش نسبت شان با آنها کار میهای معلمان متناسب به نیازهای خاصگروه

 به اعضای مدرسه و دنیای بیرون تأکید دارد. 

 کند.آموزان فراهم میهای عمل اخالقی را برای دانشمدرسه فرصت: 5اصل 

هتر یاد بای هستند و با عمل کردن آموزان یادگیرندگان سازندههمانند حوزۀ تحصیلی، در حوزۀ اخالق نیز دانش

های ها و چالشآموزان الزم است که آنها با فرصتگیرند. برای رشد وجوه شناختی، احساسی و رفتاری منش در دانشمی

یم، مذاکره برای ر قالب تم، کار دزی و انجام دادن یک مسئولیت مهریمتعددی از زندگی واقعی درگیر شوند؛ مانند برنامه

در تشخیص و رعایت نیازهای مدرسه و جامعه.  های اخالقی وطلبانه، تشخیص و حل دوگانههای صلححلرسیدن به راه

های اخالقی و زشار آموزان قدردانی و تعهد بیشتری برای عمل بههای تکرارشونده و تأمل پیرامون آنها، دانشخالل تجربه

 کنند. عملکردی پیدا می

خانمان و حیوانات درمانده، )مانند کمک به سالخوردگان، رسیدگی به افراد بی هارسانیتواند در بستر خدمتمدرسه می

اعمال  ،رسانیآموزان را ببیند و آنها را رشد دهد. عالوه بر خدمتدیدگاه و انتخاب دانشمراقبت از محیط زیست و ...( 

داری تحصیلی )تقلب نکردن و ...( و تواند شامل حل اختالفات، مقاومت در برابر زورگویی، امانتآموزان میاخالقی دانش

ها و فضاهای ورزشی و دیگر تواند به عهده گرفتن ادارۀ کالسآموزان میبسترهای دیگر فعالیت دانشمردانگی ورزشی باشد. 

ها را با توانند این فعالیتمند شوند. معلمان نیز میها نیز بهرههای این مسئولیترصتمدرسه باشد، به طوری که از ف

آموزان را با نتایج مثبت برنامۀدرسی رسمی مرتبط سازند. مدرسه با فراهم کردن فرصت و شرایط دیگر این اقدامات دانش

 این زمینه تأمل کنند.  تواند از آنها بخواهند که درکند و میشان مواجه میرفتارهای اخالقی

                                                           
20 Rosa International Middle School 
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اند که محور آن طراحی کردهآموزی برای هر پایۀ دانشای را برنامۀدرسی ویژه Alta Learyکادر مدرسۀ ابتدایی 
های این مدرسه پنجمی کالسرسانی به مسائل اخالقی است. های خدمتهای اساسی فعالیتارتباط دادن سؤال

الب ق را در قهای اساسی خود دربارۀ مشروطیت و الیحۀ حقو، سؤال«بگذار آزادی به صدا درآید»ذیل عنوان 
زدگان هائیتی حمایت آموزان سال دوم نیز برای سیلای تنظیم کردند و برای اعضای کنگره فرستادند. دانشنامه

رسانی جزئی اصلی از منش خوب اند که خدمتآوری کردند. آنها آموختها جمعکیلو لوبیا و برنج ر 200مالی تهیۀ 
 و زندگی و تحصیل معنادار است. 

کند که به تمام یادگیرندکان اهمیت برانگیزی را ارئه میمعنادار و چالشمدرسه برنامۀدرسی : 6اصل 

 کند که موفق شوند.دهد و به آنها کمک میدهد، منش آنها را رشد میمی

دهند تا منش ای مورد استفاده قرار میل را به گونهیادگیری فعا -مربیان تربیت منش اثربخش راهبردهای یاددهی

ا اولویت برنامۀ رربیت منش تآموزان با تمام تنوعی که دارند در فرایند درسی هر روزه رشد یابد. هنگامی که معلمان دانش

، عالیق و های مرتبط با آن و نیازهاای خوبی بین محتوای درس و مهارتهتوانند ارتباطدهند، میکالس خود قرار می

 بود دهند. آموزان را بهفعالیت درگیر و موفقیت دانش ،آموزان برقرار کنند، و طی یک فرایندهای طبیعی دانشسؤال

 -های اجتماعیمهارت کنند وآموزان پررنگ میهای موفقیت و اخالقی بودن را برای دانشوقتی که معلمان نمونه

آموزان بر کنند، تمرکز دانشگیری اخالقی را بین آنها ترویج میهیجانی مانند خودآگاهی، مدیریت خود و تصمیم

های اخالقی و عملکردی مانند امانت علمی، کنجکاوی ذهنی، تفکر انتتقادی، شود. معلمان ارزشبرنامۀدرسی بیشتر می

توانند بهترین توان خود را عملی کنند و به استقالل، کفایت و اطمینان به آموزان بهتر میشکنند و دانپشتکار را تشویق می

توانند های کالس شرکت کنند، میریزیها و برنامهگیریچرا که وقتی معلم اجازه بدهد آنها در تصمیمنفس بیشتر برسند. 

ماً های درس لزوبدین ترتیب طبیعی است که در این مدارس کالسهایشان را به آزمایش بگذارند. خالقانه فکر کنند و ایده

های متعدد ریاضی بر اساس های درسی مانند حلقهشود، بلکه فرصت مهیاست تا گروهآموزان تشکیل نمیبر اساس سن دانش

 آموزان و با محتوا، روال و خروجی مخصوص به خودش شکل بگیرد. نیازهای تعدادی از دانش

مدرسۀ  های عملکردی باعث شددرسی، برنامۀدرسی متناسب با تربیت منش و تأکیدی جدید بر ارزشسختگیری 
ترین عملکرد در منطقۀ آموزشی خود به سطحی از عملکرد باال برسد که ای با اییناز مدرسه 21متوسطۀ واترلو

آموزان اهداف آن دانش رایند برنامۀ مشورتی خاصی است که طیراهبرد اصلی این فالگوی مدارس دیگر شود. 
ای بر نحوۀ کنند. برنامۀ تربیت منش مدرسۀ واترلو تمرکز ویژهتحصیلی خود را معین و پیشرفت خود را رصد می

شده، درک های یادگیری، آموزش تفکیکای کادر در زمینۀ سبکآموزان دارد. ارتقای حرفهیادگیری دانش
آموزان بدون انگیزه ابزارهای ارزشمندی را بخشی به دانشو انگیزه آموزان فقیر، یادگیری مشارکتینیازهای دانش

 برای بهبود آموزش در اختیار آنها قرار داده است. 

                                                           
21 Waterloo Middle School 



 

8 

 
 

 دهد. آموزان را پرورش میمدرسه انگیزۀ درونی دانش: 7اصل 

بهترین دلیل زیربنایی بیند. کس ما را نمیمنش یعنی اینکه کار درست را به بهترین وجه انجام بدهیم حتی زمانی که هیچ

آموزان خواهیم که دانشبرای قواعد اخالقی احترام به درستی و نیاز دیگران است بدون نیاز به تشویق یا تنبیه دیگران. ما می

خواهیم که با دیگران مهربان باشند به خاطر این باور درونی که مهربانی خوب است و میل درونی برای خوب بودن. ما می

د را به بهترین شکل انجام بدهند به این خاطر که بهترین توانایی خود را محقق کنند و نه اینکه نمرۀ خوبی آنها کار خو

های بیرونی قرار نگیرد. بدست آورند. انگیزش درونی فرایندی از رشد است که مدارس تربیت منش مراقبند در سایۀ مشوق

های آموزشی که مبتنی بر اصالح کنند از روشمعلمان سعی میشود. عمداً محدود می 22تمرکز شدید بر جایزه و اصالح رفتار

کنند تا خروجی با کیفیت ارائه آموزان کمک میها به دانشرفتار بعد از بازخورد گرفتن هستند استفاده کنند. این روش

 اند احساس افتخار کنند. کنند و از کار ارزشمندی که انجام داده

شان بر آگاهی آنها از تأثیر اعمالقواعد اخالقی و آموزان نسبت به کنند که فهم دانشبیت منش سعی میمدارس تر

های حل تعارض و ... برای رفتار بینی و سعۀ نظر، مهارتدیگران رشد کند و بدانند که به منش قوی مانند خودکنترلی، روشن

آموزان تأکید کنند به دنبال این هستند که به دانش 23که منحصراً بر قبولمسئوالنۀ آینده نیاز دارند. در این مدارس به جای آن

ها نتایج اعمال در این فرصتکمک کنند تا از اشتباهات خود بهره بگیرند و فرصتی باشد برای تأمل، حل مسئله و جبران. 

خجالت دادن یا پست کردن(، مستدل  شکنی(، محترمانه )نه همراه باآنها متناسب )از لحاظ منطقی مرتبط با قانون یا قانون

های آموز تا کیفیتکننده به دانشپذیر )بازسازی و اصالح رابطه با جبران کاستی(، سازنده )کمکجبراناندازه(، )نه تند و بی

بوده های اجتماعی، انگیزه برای انجام کار درست را که هنگام وقوع رفتار نادرست استفاده نشده دلی، مهارتمنش مانند هم

 است.  است، در خود رشد دهد(

کنند تا آموزان دارند و آنها را تشویق میای با مسائل رفتاری دانشکادر مدرسه به صورت طبیعی مواجهۀ مثبت و سازنده

آموزان همواره مورد احترام های محوری دربارۀ رفتار خود تأمل کنند و عمل خود را جبران کنند. دانشبر اساس ارزش

نتایج طبیعی و و تبیین، گفتگو  بر مبناینامۀ انضباط رفتاری و اخالقی مدرسه آیینسعی بر رشد اخالقی آنهاست. هستند و 

آموزان از خطاهایشان بیاموزند، فرصت داشته باشند روابط را بازسازی و برای بهبود رفتار خود تا دانش است 24منطقی

 ای را تنظیم و اجرا کنند. برنامه

                                                           
22 behavior modification 
23 compliance 
24 natural and logical consequences 
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های گیری منش انگیزۀ درونی دارند که برنامهبه قدری از لحاظ شکل 25آموزان دبیرستان مرکزی هینسدیلدانش
ها به مبارزه برخاستند و در با قلدری و اذیت« شکستن دیوارها»اند. آنها در برنامۀ بسیاری را خودشان آغاز کرده

آموزان مدرسه انگیزه صحبت کردند. تمام دانش ساالن مدرسۀ خودشان و مدارس دیگر دربارۀ تبعیضحضور هم
اند که دربارۀ تداوم رشد منش خود تأمل کنند. قوانین انضباطی نیز دارای اجزاء تأملی است که کمک پیدا کرده

 کرده است موارد ارجاعی انضباطی کاهش پیدا کند. 

تربیت منش مسئول  اجتماع یادگیرندۀ اخالقی هستند که خود را نسبت به ،: کادر مدرسه8اصل 

  کنند. آموزان عمل میاز دانش مورد انتظارهای محوری راستا با ارزشهمخودشان دانند و می

، 27معلمان کودکان استثنایی، 26دستیاران تخصصیمشاوران، تمام کادر مدرسه اعم از معلمان، معاونین، الزم است 

ها و فضاهای بازی شناسان و مددکاران اجتماعی، پرستاران، مربیان ورزش، کارکنان بوفه و غذاخوری، دستیاران کالسروان

پذیری نسبت به تالش مدرسه برای تربیت های مدرسه برای دانستن، گفتگو کردن و مسئولیتو ورزش و رانندگان اتوبوس

های محوری بر روی در مسئولند که با الگو بودن عملی در رعایت ارزشاوالً اعضای کامنش فعاالنه مشارکت کنند. 

هایی که کند قاعدتاً با ارزشآموزان را در مدرسه هدایت میهایی که زندگی دانشآموزان اثرگذار باشند. ثانیاً ارزشدانش

، منش کادر نیز با همکاری، به آموزانکادر مدرسه باید در رفتار خود رعایت کنند ماهیتاً تفاوت ندارد، همانند دانش

در این راستا الزم است کند. های مدرسه رشد میسازی تمام قسمتشان و مشارکت در تصمیماشتراک گذاشتن بهترین تالش

ای متناسب بهره گیرند و راهبردهای تربیت منش را در کاری که با های ارتقای حرفهها و آموزشکه کادر مدرسه از دوره

ای نیز در جلسات گفتگوی داخل مدرسه رخ دارند بیاموزند و عمل کنند. قسمت مهمی از این رشد حرفه آموزاندانش

آموزان دهی منش دانشدهد. اعضای کادر باید با تأمل و آگاهی بپرسند: مدرسه در حال حاضر چه تجاربی برای شکلمی

مشکالت اخالقی حل نشده در مدرسه کدامند؟  ها چه اندازه اثربخش و جامع هستند؟درنظر گرفته است؟ این تجربه

های محوری مورد نظر است؟ برای تربیت منش اثربخش تأمل های جاری مدرسه در تضاد با ارزشکدامیک از فعالیت

 دربارۀ این ماهیت مدرسه غیر قابل صرفنظر است. 

صد برنامۀ رشد منش در خانۀ ای برای رهای ماهانهاعضای کادر و والدین نشست 28در مدرسۀ جان رابینسون
های باز و به پیش راندن آن دارند. معلمان نیز باید هر روز در محیط« صلح و صفا و با یکدیگر»ها با نام بچه

آموزان قرار دهند. در طول زمان این روحیۀ مدرسه همکاری خود با یکدیگر را در معرض دید و تجربۀ دانش
ی را انجام بدهند مانند آمیزبتوانند با یکدیگر کارهای خالقانۀ مخاطره همکاری باعث شده است که کادر مدرسۀ

که آن را با برنامۀدرسی « دغدغه برای خواندن»ای دیگری با نام و برنامه« صلح و صفا با یکدیگر»همین برنامۀ 

                                                           
25 Hinsdale Central High School 
26 paraprofessionals 
27 resource teachers 
28 Col. John Robinson School 
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اعث شده که از کنند بهای مثبتی که تجربه میگویند ارتباطاند. معلمان به صراحت میعادی مدرسه پیوند زده
آمدن به مدرسه لذت ببرند. برنامۀ ابتکاری که با مشارکت تعداد کمی از کادر مدرسه آغاز شده بود، حال بعد از 

 ای مکمل توسعه یافته است. های حرفهها با ایستادگی آنها و آموزشسال

 کند. دهد و از ابتکارهای تربیت منش حمایت میمدرسه رهبری مشارکتی را پرورش می: 9اصل 

ری استقبال و نفعان در رهبیمدارسی که به تربیت منش عالقه دارند رهبرانی دارند که از آشکارا از مشارکت تمام ذ

ای انجمن را برای الدین و اعضآموزان، وهایی متشکل از کادر، دانشکنند. بسیاری از این مدارس کمیتهحمایت می

دهند. تا هر زمان که الزم باشد و متناسب با شرایط مدرسه های تربیت منش تشکیل میریزی، اجرا و حمایت از طرحبرنامه

 های تربیت منش کمرنگ گردد و نقشتر شود یا به مرور و مطابق ارزشتواند رسمیو اعضای کمیته، این تشکل رهبری می

های کالسی، های مهمی از این رهبری را در قالب نشستتوانند قسمتآموزان میام افراد محول کند؛ مثالً دانشخود را به تم

رسانی، نظامت و ... به عهده های خدمتها، کلوبگری بین پایههای بین خودشان، مربیآموزی، میانجیگریشورای دانش

ت و ت بلندمده دنبال حمایبهبری و مدیریت مدرسه مجدانه همچنین رشود. بگیرند که باعث رشد منش آنها نیز می

 است.های ابتکاری تربیت منش دجه برای برنامهای معلمان، اختصاص زمان و بوجانبه از ارتقای حرفههمه

هایش گذاری شد اولین تالشبه عنوان منطقۀ ملی تربیت منش نام 2014ر سال دکه  29منطقۀ آموزشی لیندبرگ
آغاز کرد. از آن زمان منطقه چارچوب نظری و فلسفی، حمایت مالی، اختصاص  1989نه را از سال در این زمی

اش ای مورد نیاز را تدارک کرده است تا اقدامات اولیه تداوم پیدا کند. منطقه در هر مدرسهزمان و ارتقای حرفه
های کنند و ایدهای دانشگاهی برقرار میهها معلمان ارتباطای را ترویج کرده که در آنهای یادگیری حرفهانجمن

 گذارند. تحصیلی، منش و اهداف رهبری را به اشتراک می

 کند. دهی منش درگیر میها و انجمن را به عنوان شرکای تالش برای شکلمدرسه خانواده: 10اصل 

آموزان را بهبود کنند فرصت خود برای موفقیت دانشدهی منش درگیر میهای شکلها را در تالشمدارسی که خانواده

سایت مدرسه و سمینارهای والدین دربارۀ اهداف و های خانواده، وباین مدارس از طریق نامه، ایمیل، شبدهند. می

توانند در کمیتۀ برای ایجاد اعتماد بیشتر بین خانه و مدرسه، والدین می گیرند.ها ارتباط میموضوعات تربیت منش با خانواده

گیرد تا برخی ای نیز صورت میتالش ویژهشود، حضور پیدا کنند. گیری انجام میتربیت منش و هر کجا که تصمیم

های نهادهای کنند کمکمی ها سعیتر شوند. عالوه بر اینها مدرسه و خانوادهکنند، فعالر مشارکت میها که کمتخانواده

های جوانان، موسسات مذهبی، های تربیت منش مدرسه جلب کنند؛ مانند بخش تجارت، سازمانتر را نیز به طرحبیرونی

 ها. دولت و رسانه
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هایی را کنند، پیشنهادها و فعالیتآموزان گفتگو میهای دانشمسئولین مدرسه به صورت منظم با والدین و سرپرست

ثربخشی کنند و به صورت رسمی و غیررسمی از آنها برای ارزیابی اهای محوری به آنها ارائه میتقویت ارزشبرای 

 کنند. های تربیت منش پرسش میتالش

 Wiltonدهد، مدرسۀ ابتدایی حمایت قوی والدین و انجمن اهمیت میالمللی که به ر راستای فلسفۀ مدارس بیند

Manors  .های والدین را به سه زبان مختلف این مدرسه تنوعی از کارگاهاعتماد زیادی به مشارکت والدین دارد
شود، مدرسه نیز آنها را بیشتر در های مدرسه بیشتر میکند. هر اندازه که مشارکت افراد جامعه در طرحبرگزار می

به هزار دالر به شکل مالی و زمانی  30بالغ بر  کند. بدین ترتیب افراد داوطلب در یک سالادارۀ کارها شریک می
 مدرسه کمک کردند.

فرهنگ و جو خودش، عملکرد کادر مدرسه به عنوان مربیان منش و مدرسه به صورت منظم : 11اصل 

 کند. آموزان را ارزیابی میمیزان آشکار بودن منش خوب در رفتار دانش

یابی متنوعی ارهای ارزهاست. مدرسه از ابزاوم فرایندها و خروجیتربیت منش اثربخش شامل ارزیابی کمّی و کیفی مد

آموزان، معلمان و والدین ها که شامل ادراک دانشپیمایشنتایج  وهای تحصیلی، گفتگوهای گروهی مانند نمرات آزمون

رسه مسئولین مدکنند. می ریزیهای بعدی را برنامهها گزارش تهیه و گاممدارس بر اساس این دادهکند. شود، استفاده میمی

 کنند. نفعان توزیع میهایی را بین ذیهای ابتکاری تربیت منش و بعد از اجرای آنها پرسشنامهدر ابتدای طرح

های محوری رزشاطابق منتایج حاصل از سه جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تا چه اندازه جو و فرهنگ مدرسه 

آموزان در این مدرسه )کالس( به دانش»خواهند که نظر خود را دربارۀ این جمله بیان کنند: آموزان میاست؛ مثالً از دانش

نها را با های محوری است و آوم اینکه چقدر رفتار منش مطابق ارزشد«. کنندگذارند و مراقبت مییکدیگر احترام می

های تربیت منش خود تأمل کنند، نگرش خواهد دربارۀ فعالیتاند. مدارس از معلمان میبرنامۀدرسی خود ترکیب کرده

 ب معلمان استفادهمطلو کنند، از ابزارهای مدیریتی برای رصد رفتارآموزان نسبت به الگو بودن معلمان را پیمایش میدانش

تواند کنند، میاند و در عمل اجرا میهای محوری را درک کردهارزشآموزان مدرسه برای اینکه ببیند چقدر دانشکنند. می

ها و یب دادنشیوع موادمخدر، فررسانی، های خدمتساعتاطالعات مربوط به رفتار آنها مانند حضور، تعلیق، خرابکاری، 

کنند و بر یمآموزان را گردآوری ها و رفتارهای مطلوب دانشمدارس اثربخش اطالعات مربوط به بینشد. ... گردآوری کن

 های درسی و تحصیلی. دهند، همانند گزارشاین اساس رشد منش آنها را به والدین گزارش می
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آموزان در نظر گرفته است و با برنامۀدرسی محکمی را برای دانش ،مبتنی بر پژوهش 30مدرسۀ ابتدایی جولیان
تر کرده است، آن را غنیتعیین هدف های حل مسئله و دروس گری، مشاورۀ تحصیلی، فعالیتهای مربیفرصت

کنند. مدرسه به صورت منظم تمام درصد آنها از غذای رایگان مدرسه استفاده می 57آموزانی که برای تمام دانش
جو را شناسایی کند و آنها را به های کمتر مشارکتای دارد تا خانوادهکند و تالش ویژهالدین را پیمایش میو

تبار تعطیالت های مکزیکیهایشان گوش کند. اخیراً مدرسه به درخواست خانوادهسخن درآورد و به حرف
نتیجۀ تمرکز مدرسه بر تربیت دشان سر بزنند. های خوزمستانی خود را بیشتر کرده است تا آنها بتوانند به خانواده

 موفقیت و حضور افزایش یافته، اما رفتارهای انضباطی در حال کاهش است. منش و ارزیابی مشخص است: 

                                                           
30 Julian Elementary School 


