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پییاهه  تحیو  شیناختی    تربیت اخالقی خواجه نصییرالدین ووسیی و   تلفیقی رویکرد ثیرتأاین پژوهش به بررسی  در چکیده:

 در روش تحقیق شبه تجربیی بیوده و   تربیت اخالقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. رایندف برنگرش معلمان در

 شهر جامعه آماري معلمان دوره ابتدایی منطقه دو پس آزمون با گروه تجربی وگواه استفاده شده است. -آن ازورح پیش آزمون

شهرتهران که به صیورت  2 ربراي گروه گواه ازمدارس تابعه منطقهنف 30براي گروه تجربی و نفر 3 0گروه نمونه تحقیق تهران و

اي لیکرت درجه 5ا  بامقیاس ؤس30مشتمل برگیري پرسشنامه نگرش سنج محقق ساخته اندازه ابزار اند.تصادفی انتخاب شده

ساعته 4جلسه آموزش 8آموزگاران در محاسبه شده است.85/0براساس آلفاي کرونباخ و84/0بودکه پایایی ان براساس بازآزمایی

تربییت اخالقیی   نی برتلفییق  تمب سهاي وراحی ورح درمهارت ،ضمن آشنایی بارویکردها و به صورت کارگاهی شرکت کردند

به تغییرنگیرش   وکسب مهارت وراحی رویکردها نتایج حاصله نشان دادکه شناخت فراگرفتند، پیاهه راتحو  شناختی  خواجه و

 .است بوده ثرؤم ینان درفرآیندتربیت اخالقآ

 نگرش رویکردتلفیقی، پیاهه، تحو  شناختی ،تربیت اخالقی خواجه نصیرالدین ووسی آموزش معلمان، کلیدی: واژگان
 معلمان.

 

 .: ارتباط بدون خشونت، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان پسرکلیدی واژگان 
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 مقدمه
 رو آن با معاصر تربیت و تعلیم که مهم، مسائل از یکی      

 تربییت  اهمییت . اسیت  اخالقیی  تربییت  مسئله روست، به

 و یبیدیه  امیري  پرورشی، و آموزشی هاينظام در اخالقی

 از یکی اخالقی، تربیت و اخالق اصوالً .است انکار قابل غیر

 نظیر  بیه  .دهید تشکیل می را بشري فرهنگ اساسی ارکان

 تیرین، مهیم  از یکیی  تربییت  و تعلییم  حیوز   در رسید، می

 تربییت  مباحث، دشوارترین عین حا ، در و تأثیرگذارترین

رو،  ایین  از .اسیت  کودکیان  آوردن بیار  اخالقیی  و اخالقیی 

 تربییت  آن تبی   به و اخالق به مربوط مباحث به داختنپر

 دیگیر،  عبیارت  به .است برخوردار رفیعی جایگاه از اخالقی

 در او نفیس  تهیذیب  و اصیالح  و انسیان  درونیی  سازندگی

 بسزایی نقش او اخروي و دنیوي اجتماعی، سعادت فردي،

 و کند تحصیل را تمامی علوم انسان اگر که ووري به دارد،

 از امیا  درآورد، خیویش  تسخیر به را وبیعت وهاينیر کلیۀ

 رسیدن از باشد، ناتوان خود نفس بر تسلط و تسخیر درون

 هايپیشرفت تمامی .ماندمی باز کما  به نیل و سعادت به

 همراه انسان درون اصالح با که صورتی در صنعتی و علمی

 بیر  کیه  ماننید می را ايکشیده فلک به سر هاينباشد،کاخ

 جامعه هر براي رو، این از .باشد شده بنا آتشفشان هقل فراز

 انسیان سیازي   و برنامیه  انسان اخالقی و روحی اي تربیت

  .است حیاتی امري

  نشیان  بشیري  جوامی   اوضاع به نگاهی این، وجود با     

 شده، سپرده دست فراموشی به همه از قبل نچه آ دهدمی

 در اما (1388است )سادات، انسان معنوي و اخالقی تربیت

 ناحیه این از جدي که هايسبب آسیب به اخیر، هايسا 

 و به اخالق توجه است، شده وارد افراد و جامعه سالمت به

 اخالقیی،  تربییت  بیه  توجیه  آن، دنبا  به و اخالقی فضایل

 تربییت  غربیی،  نگیرش  یافته است. در چشمگیري افزایش

 آن ویی  کیه  شیود میی  فرایندي اویالق  به معموالً اخالقی

 عیادت  و آمیوزش  اي گونه به را شهروندان شود می تالش

 آن، عیام  مفهوم به اجتماعی، قوانین و مقررات که با دهند

. باشیند  داشته انطباق و سازگاري نهاآ برابر در و آمده کنار

 و عمیومی  نظیم  ایجیاد  تربیتیی،  نظام این در نهایی هدف

 تمیان ،  بیروز  بیدون  فیردي،  عمیل  آزادي زمینیه  تیدار  

شیهروند   تربییت  راه از دیگیران  بیا  درگییري  و کشیمکش 

 حیوزه  ایین  به که کسانی از غرب، جهان در .است سازگار

 پییاهه،  کانت، ارسطو، مانند افالوون، کسانی اند، پرداخته

 فرهنگ (. در1389)شاملی، برد نام توانمی را ... و کلبرگ

 به کارگیري و سازي زمینه فرایند اخالقی تربیت اسالمی،

 صیفات،  ایجیاد  و تقوییت  شکوفاسیازي،  بیراي  ییهاشیوه

 صیفات،  بیردن  بیین  از و اصالح و اخالقی آداب و رفتارها

 اسیت  دیگیران  ییا  خیود  در اخالقیی  غییر  آداب و رفتارهیا 

 اخالق کتاب در ووسی نصیرالدین خواجه (.1387)بناري،

 پرداختیه  بیاب اخیالق   در خیویش  نظرات بیان به ناصري،

 جزء اخالقی، تربیت یعنی ربیتت علم خواجه، نظر به .است

 مطیرح  انسانی وبیعت تکمیل در که بشري است صناعات

 بیه  داند کهمی متعا  خداوند کار را وبیعت وي .گرددمی

 معتقید  وي. دارد خیویش  تسیخیر  در را آن االهیی  مشیت

 و تیدبیر  نیروي مدد به و از وبیعت الهام با آدمی که است

 یعنیی  ثیانوي  توبیعی  خویشیتن،  در اسیت  قیادر  اندیشیه 

 علم موضوع خود، کتاب در وي کند. ایجاد وبیعت انسانی

 نفس خواجه، نظر کند. ازمی معرفی انسانی نفس را اخالق

قیو    سیه  شیامل  کیه  است مرکب و بسیط جوهري انسانی

 نظیرات  بیان ضمن خواجه .شودناوقه می و غضبیه شهویه

 یردپیذ می را کسانی  نظر اخالق، ماهیت مورد در گوناگون

 وي  .دانید میی  تغیییر  قابیل  و ندانسیته  وبیعی را خلق که

 اسیت  کیرده  معرفیی  کما  ازکسب نهایی هدف را سعادت

 .(1390)ووسی به نقل از نوروزي و عاوفت دوست،

در ییک   شیده اسیت  بر چنین اساسی است که، سعی       

تلفیق نظریات پیاهه وخواجه نصیرالدین "پژوهش با عنوان 

اخالقی بیراي کودکیان و نوجوانیان و     مد  تربیت، ووسی

هاي دینی، حکمت آموز ایران بر اساس بنیانجوانان دانش

بیه ایین نییاز مبیرم       "شناسیو فرهنگ ملّی، و دانش روان

سازي براي تحقیقات اصییل و جدیید   شده و زمینهفراموش

داده پردازي رشید اخالقیی پاسیخی    علمی در حوز  نظریه

 که داندمی نفس در راسخ ملکه را خلُق نصیر، شود. خواجه

 به اینکه بی و تردید بدون و به آسانی آن با متناسب رفتار

 منشیأ . شیود میی  صیادر  آن از باشید  داشیته  نیاز زیاد فکر

 مردم :آدمیان (وبای 1است  امر دو نفس در خلُق پیدایش

 برخیی  دارند؛ متفاوت اخالق وغیراکتسابی، وبیعی وور به

 اند  با و گریزند-مردم و تندخو و برخی رئوفند و خوشخو

رفتار  با فردي دیگر، عبارت به شوند؛می خشمگین ناراحتی

 از خلُقییات  از هیاي زمیین  در کیه  دهید میی  نشان خویش

 پییدایش  عامیل  دومیین :عیادت  (2 .است آماده تر دیگران

 نفیس  بیراي  فعیل  تکیرار  اثر بر .است عادت نفسانی، ملکه

 الیزوا   سری  هیأت و تحال آن اگر که میآید هیأتی پدید

 پایدار و نباشد زوا  قابل اگر بسادگی و دارد نام حا  باشد،

 بیراي  (90، بیه نقیل از کییانی،    است)ووسیی  ملکه بماند،

 ایین  ذکیر  به ملکه و عادت حا ، بین تمایز شدن مشخص

 کیه  را عقلیی  یا حسی افعا  که شودبسنده می توضیحات

 کیه  مدتی از دپسنامأنوسند حا  گوین نفس براي آغاز در

 خزانیه  در و شد مرتبط آنها با نفس استمرار، و تکرار اثر بر

آنها عادت  به گرفت خو آنها به نفس گردید و نفس مستقر
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 بیا  و کیرد  رسیوخ  جان در کامالً و موقعی که عادتگویند 

 تخلیق  منظیور  به آن ملکه گویند. لذا به گردید متحد روح

 آن با رفتاري مناسب هپیوست باید نیک، اخالق و اوصاف به

 و عیادت  به حا  از نفس در خلُق آن بتدریج تا داد انجام

 بیراي  کنید؛  رسوخ نفس در و شود مبد  به ملکه سرانجام

 گردد، آراسته فضیلت شجاعت به خواهدمی که کسی مثا 

 تیرس  تحمیل  و صیبر  و شجاعانه افعا  دادن انجام با باید

 یادگیري در کلی وور به .سازد دور خود از را وبیمورد بیجا

 اساسی نقش آن، به پیوسته توجه و مطلب تکرار امري، هر

 که است علمی ووسی اخالق خواجه نظر از بنابراین دارد،

 نفسیانی  ملکیات  داراي کیه  جهت آن از آدمی نفس درباره

 شود،می صادر ناپسند یا پسندیده ارادي افعا  او از و است

زي و عاوفییت )ووسییی بییه نقییل از نییورو کنییدمییی بحییث

 ایین بیاور   بیر  اسیالم  مکتب از الهام با وي .(1390دوست،

 از را خویش نفس تواندمی اخالق پرتو در انسان که است

 دست نهایی کما  به و بزداید هاها،کدورتظلمت ها،پستی

 .است خداوندي قرب که یابد

خواجییه  نظییرهییاي تربیییت اخالقییی از  همچنیین روش      

هیاي عیام و روش خیا      روش شیامل نصیرالدین ووسی، 

هیاي   هیاي عیام را در دو دسیته کلیی  روش     شود: روش می

 کند: هاي زدودن رذایل بیان می پروش فضایل و روش

دور کردن کود  از کسانی کیه قیواي اخالقیی آنهیا از     -1

حا  اعتدا  خارج است و معاشرت با کسیانی کیه از نظیر    

 اند؛ قواي نفسانی در حا  اعتدا 

هاي ناشایست  ها و سخن دادن به داستان وشپرهیز از گ -2

 و پرهیز از شرکت در مراسم لهو و لعب؛

  غضبیه و شهویه؛ زیرا ایین  پرهیز از تهییج و تحر  قو-3

شیوند و   دو، به صورت وبیعی و در حد نییاز تحرییک میی   

تحریک بیش از حد، کنتیر  آنهیا را از دسیت فیرد خیارج      

 کند؛ می

 هویه و غضبیه؛  شبرقراي اعتدا  در دو قو-4

انجام دادن کارهاي نیک، چه نظري باشد یا عملی و این -5

 کارها آنقدر باید تکرار شود که به صورت یک عادت درآید؛

 )همیان هاي پنهیانی خویش؛  تالش در پیدا کردن عیب -6

 منب (

شناسان غربی، کیامالً متفیاوت و   واق ، نظریات روان در    

حتی متضاد با وحی الهی و با در  و فهم عرفا و حکمیاي  

اسالمی و ایرانی از جوانب روحانی وجیود و اخیالق آدمیی    

        شناسییی رشیید و  اسییت. سییطوح نظییري و عملییی روان   

هیاي  زمیین و دییدگاه  شناسی تحو  اخالقی در مغربروان

مذکور، که در سه گروه زیستی، اجتمیاعی، و  شناسان روان

گیرند، به تمامییت رشید اخالقیی آدمیی     شناختی قرار می

توجهی ندارند و یا چنان متمرکز بر سیطوح پیایین تحیو     

اخالق آدمی هستند که سطوح متعالی روحیانی و عقالنیی   

 کارهیاي  واسیطه  بیه  پییاهه  .گیرنید در اخالق را نادیده می

. بیر  بود یافته شهرت شناختی حو ت حوزه در خود اثرگذار

 افراد تفکر شناختی، تحو  دوره خال  در ،پیاهه نظر اساس

 مرحلیه  چهیار  .شود می دگرگونی سلسله چند دستخوش

 پیش حرکتی، حسی مراحل( پیاهه شناختی تحو  مشهور

 هیاي دگرگونی ،)صوري عملیات و عینی عملیات عملیاتی،

 منطقی عملیات از ادهاستف در کودکان توانایی در را تحولی

 (.2010)الپسیلی،  کنندمی توصیف مسئله، حل وظایف در
 تحیو   زمینیه  در علمیی  هیاي تالش سبب به پیاهه اگرچه

 اواییل  در 1932 سا  لکن در است، یافته شهرت شناختی

تحو   حوزه بر شایانی تأثیر که کرد منتشر کتابی خود کار

 اخالقیی  ايهی ت قضاو عنوان با کتاب این .گذارد اخالقی

 کودکان اخالقی براستدال  وي معرفی کارهاي به  کود ،

 اسیتدال   مرحلیه  سه اثر، این ( در1965پردازد، پیاهه)می

 و دیگرپییرو  اخیالق  مرحلیه  غیراخالقیی،  اخالقی)مرحلیه 

 کودکیان  مصیاحبه بیا   در کیه  خیودپیرو(را  اخیالق  مرحله

 صورت به کتاب این .کند می معرفی است، کرده شناسایی

 حوزه در را اي گسترده غیرمستقیم، تحقیقات یا تقیممس

تفسییرهاي   بیا  کتیاب  این واق ، در .زد رقم اخالقی تحو 

 مرجی   هاي کتاب از یکی متعارض، اوقات گاهی و متنوع

 .(2000اخالقی اسیت )گیبسیی،   تحو  ادبیات سرتاسر در
 قضیاوت  تحیو   میورد  در خیود  کالسیک بررسی در پیاهه

 به اخالق مورد در را دورکیم امیل گاهدید کودکان، اخالقی

 سیازي  درون صیرفاً  را خیالق ا دورکییم   .کشیید  چیالش 

           خیا   فرهنیگ  ییک  هیاي  ارزش و هنجارهیا  مسیتقیم 

 رشیدیافته،  اخیالق  جیوهره  ،پییاهه  دیدگاه در .دانستمی

 ) آ  اییده  تعیاد  ( را آن پییاهه  که است عدالت یا انصاف

 به افراد هايواکنش و اهکنش محصو  که کند می تعریف

 وبیعیی،  ویور  بیه  کودکان دیگر، عبارت است به یکدیگر

 هر در رشد براي که را مثل به مقابله و برابري هايآ ایده

 همکاري، (سازندمی تعامل جریان در است، الزم ايجامعه

رشیدیافته   عیدالت  کیه  نویسدمی پیاهه. )رقابت و مشارکت

 ها دیدگاه تباد  جریان در که است متعادلی محدودیتهاي

پیاهه،بیه  (یابدمی بهبود تدریج به و شده تعیین همساالن با

 عیدالت  مفهوم زا پیاهه اگرچه (1390نقل از جهانگیرزاده،

دارد می اذعان اما کند،می حمایت اخالق جوهره عنوان به

 .نیسیت  رشیدیافته  چنیدان  اشاولیه اشکا  در عدالت که

 همسیاالن  با جریان تعامل رد کودکان که برداشتی اولین

 کیودکی،  اواخیر  اسیت در  سیاده  و عینیی  دهند،می شکل

تغییر آ  ایده و تر بافتی عدالتی در( به آن به )این عدالت

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/57#_edn41
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 گیردمی قرار مدنظر افراد آن شرایط در که دهدجهت می 

 زمینیه  بیه  تیا  کننید تالش می نوجوانان و بزرگتر کودکان

 عدالت، از آنها برداشت این، رب عالوه .کنند توجه نیز روانی

 بیرعکس  را هیا نقش ذهنی وور به آنها .شودمی ترآ  ایده

 رفتیار  تیو  با که مایلی کن رفتار اخالق چنان به و کنندمی

 از برتیر  را بخشیش  تر، بزرگ کودکان .یابندمی شوددست

 کیه  علیت  ایین  به بلکه ضعف، سبب به نه دانند،می انتقام

 از را برداشیت  دو یین  پیاههیا .نیدارد  سیرانجامی  انتقیام 

بیه   )مقابلیه  حقیقت( و یک عنوان به مثل به عدالت)مقابله

 عمیل  نسیخه  در .نامید آ ( میی  اییده  ییک  عنیوان  به مثل

 بیر  آن تیأثیر  و عمل فیرد  مثل)نوع او (، به مقابله  گرایانه

 در تنبیه و پاداش مبادله هماهنگی برحسب دیگر، شخص

آ (  نسیخه)ایده  در .شیود یمی  در( ارزیابی آن به قالب)این

 بینید؛ میی  متقابیل  عمیل  هدف را خود فرد مثل، به مقابله

 قیرار  تو شود:) اگرمی معکوس ذهنی وور به هایعنی نقش

 احساسیی  چیه  وقت مین  آن کنی، رفتار من با اینگونه بود

 کیار  بیه  عمیل  راهنمیاي  عنوان به را تصور این و داشتم؟(

 روان هیاي زمینیه  آ ، اییده  برد. )همان منب (. عیدالت می

 را شناختی روان تأثیرات و دهدمی قرار مدنظر را شناختی

 افراد انگیزه به گرایانه، عمل عدالت حتی .کندمی معکوس

. کنید میی  توجیه  هیا، وتنبییه  هاپاداش مثل به مقابله براي

 دریافت خود کود  هايآزمودنی مطالعه با پیاهه همچنین

 شناختیروان زمینه به توجه رد ناتوانی با اخالق بیرونی که

 ارزییابی  در سیاله  7-6شود کودکیان می مشخص انگیزه، یا

 ورزنید میی  تأکیید  بیرونی محسوس رویدادهاي بر هاتخلف

 خسیارت  کیه  است مقصر کسی بیشتر انگیزه، از )صرفنظر

 عمیدتاً  تر بزرگ کودکان که حالی است(، در زده بیشتري

 کنند)کسی بیشترمی هتوج زیربنایی هايانگیزه و برمقاصد

 رونید  داشته است(. ایین  ايشریرانه انگیزه که است مقصر

 روان مالحظیات  بیه  )فیزیکیی(  ظاهري مالحظات از سنی

 قضیاوت  مبناي عنوان به ها،مثل انگیزه زیربنایی، شناختی

 انید  گرفتیه  قرار تأیید مورد نیز جدید مطالعات در اخالقی

 میورد  در را ابهیمشی  سینی  روند پیاهه .(2002)گرونوچی،

 و پترسیون . کیرد  شناسایی گوییدروغ از کودکان برداشت

 رشید  جرییان  در کیه  دریافتند پیاهه با هماهنگ نیز سیتو

 مالحظیات  تیدریج  به گویی،دروغ درباره کودکان هايایده

 و مالحظییات کییرده پیییدا کییاهش خییارجی فیزیکییی

 سیا   و سین  کیم  کودکیان  .یابید می افزایش غیرمحسوس

 دروغ کیه )اگیر   سؤا  این به ساله( در پاسخ 6-5)کودکان

مرجی    یک وسیله به تنبیه به شود؟( بیشترمی چه بگوییم

 کودکیان  کیه  کردند در حالی اشاره بیرونی عامل یا اقتدار

 از و شرمسیار  سیاله( وجیدان   12-11تر )کودکیان   بزرگ

 بیراي  .شمردند گویی دروغ نتایج از اعتماد را دادن دست

 آثار نامحسیوس  به که است نادر سا ، و سن کم کودکان

 تیر، بیزرگ  کودکان که حالی در شوند، متوسل گوییدروغ

 روا هیاي زمینیه  و مقاصید  کیه بیه   دارد احتمیا   بیشیتر 

 ( جالیب 2000)پترسیون و سییتو،  .کننید  توجه نشناختی

 ییا  گیویی دروغ کیه  سیالی  و سن کم کود  که اینجاست

 بیدون  د،دانی میی  غلیط  وورمطلیق،  بیه  و همیشه را تقلب

 یین  پیاههیا  .زنید میی  دسیت  اعمیا   همیان  بیه  پشیمانی

 بیین  هماهنگی که کندمی توجیه گونه را این ناهماهنگی

زیربنیایی   دالییل  کیود   کیه  زمیانی  تیا  وجیدان  و عمیل 

 نخواهد حاصل نکند، در  را تقلب و گویی دروغ نادرستی 

 اخیالق  سیطحی  حیا ،  در عین و مطلق ویژگی پیاهه. شد

 دیگرپییرو  اخیالق  اصیطالح  بیا  را سیا   و سن کم کودکان

 قوانین تسلط معناي به دقیقاً هترونومس .کندمشخص می

 مطلیق  بیانیات  .است قدرتمند بزگساالن خصوصاً دیگران،

 هايگفته و است عمیق هاي ریشه فاقد دیگرپیرو کودکان

 کیه  واقعیی  هیاي  موقعییت  در به سرعت است ممکن آنان

 یا امییا   هاتکانه که حضیم به و ندارند حضور بزرگساالن

 است، بزرگساالن هايمحدودیت از تر نمایان خودخواهانه،

 بیا  تعامل جریان در که کودکی مقابل، نقطه در .شوند رها

 مطلوبیت براي دالیل ناملموس از درستی در  همساالن،

 دروغ کیه  دارد احتمیا   کمتیر  کند،می پیدا اخالقی رفتار

 کنید میی  احساس درون از هک جایی تا کند یا تقلب بگوید

 انتظیار  کیه  رفتارکند اي گونه به دیگران با دارد تمایل که

 واهه بیا  را یافته اخالق رشد این پیاهه. شود رفتار او با دارد

معنیاي   بیه  دقیقیاً  پییرو  خیود  .نمایدتوصیف می خودپیرو

 پاییه  اخالقی رشدیافته، خود است قضاوت ناحیه از قوانین

 از .آوردمی فراهم وجدان و عمل یهماهنگ براي انگیزشی

 بیه  سیطحی  اخالقیی  قضیاوت  از کیود   حرکیت  که آنجا

 آ  اییده  تبیادلی،  )دیگرپیرو، تریافته رشد اخالقی قضاوت

 ايآمیزه کود ، یک در حتی و است خودمختار( تدریجی

 کاربردز پیاهه ا است، مشاهده قابل استدال  دسته دو از هر

                 اسیتفاده  فیاز  تعبییر  واز کیرده  خیودداري  مرحله، اصطالح

 مالحظیه  قابل نواختی یک پیاهه به نظر از مرحله  .کندمی

 کیه  گییرد می پیاهه نتیجه .دارد اشاره هاسطح استدال  در

از فازهیاي   اخالقیی  رشید  در قطعیی  مسیري کلی وور به

تر( قضاوت اخالقی وجیود دارد.  )اولیه( به فازهاي )متکامل

 به فیزیکی پیامدهاي و ظهور بر بیرونی مبنی اخالق یک از

 ترییا  درونیی  اخیالق  به نهایت در و عملگرا، تبادلی اخالق

 روانشیناختی  هايزمینه به توجه دربردارنده که خودمختار

)پیاهه،بییه نقییل از  اسییت آ  ایییده مثییل بییه مقابلییه و

باتوجه به مطالبی که در بیاال عنیوان    (.1390جهانگیرزاده،
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اهمیت اخالق و تربیت دانش آموزان لذا در  شد و همچنین

تربییت اخالقیی    رویکر این پژوهش درنظرداریم باتلفیق دو

 رویکرد، دو هاي هریک ازپیاهه ضمن رف  کاستی خواجه و

رویکرد را  این دو براین اساس ما به مد  بومی دست یابیم.

روي نگیرش   بیر  نتایج را آموزش داده و با هم تلفیق کرده،

 ررسی خواهیم کرد.معلمان ب

 پیاژه نظر از اخالقی قضاوت مراحل -1 جدول شماره
اخالقی  پیش مرحله

 )ناپیروي(

 )اخالق اخالقی واقعگرایی مرحله

 دیگرپیرو(

 )اخالق تعاون اخالق مرحله

 خودپیرو(

 گیري شکل عدم

 رفتار مهاریافته

 عین در قوانین به زیاد احترام و توجه

 آنها از کم آگاهی

 

 اخالقی راییگ مطلق 

 و مقدس الیتغیر، و ثابت مطلق، :قاعده

 .بیرونی معتبر تهاي قدر دستاوردتالش

 اخالقی گرایی نسبی

 آفریده یا ساخته :اخالقی مقرّرات

 ومصالح منافع به ناظر و اشخاص

 اخالق افراد، توافق حاصل و مردم

 برمشارکت مبتنی تعاونی

 هاي پیامد مبناي بر اخالقی ارزیابی 

 )کار نتایج و خسارت مقدار مثل( عینی

 پیامدهاي بر عالوه اخالقی ارزیابی

 دیدگا و احساسات لحاظ با عینی،

 فاعل هاي نیت و افراد ههاي

 که خودمداري :نگري واقع اصلی عامل 

 هاي دیدگاه دیگران اینکه فهم از

 .کند می دارند،جلوگیري متفاوتی

 از آگاهی با خودمداري بر غلبه

 ههاي میتواننددیدگا ندیگرا اینکه

 .باشند داشته متفاوتی

 مبتنی اخالق دیگران، از اخالقی اطاعت 

 اقتدار که دیگرانی به احترام و براجبار،

 دارند

 همیشه نه و است ضروري نه اطاعت،

 و نیست خطا همیشه تخلف .مطلوب

 .شود نمی منتهی تنبیه به

 نه لفظی تعبیر بر ناظر اخالقی قضاوت 

 از اطاعت :خوبی .قانون ومعناي روح

 .قانون روح به توجه بدون قانون

 

 نتیجه و طبیعت وسیله به تنبیه یا کیفر 

 به اعتقاد .منفی رفتار ومسلم حتمی

 .طبیعی عدالت

 متخلف براي درسی مجازات، یا کیفر

 آینده در رفتارش کنترل به را او که

 باید نادرست رفتار تنبیه .کند وادار

 یا و کند تالفی را وارده یاآسیب

 بهتري عمل گونه به فرد که بیاموزد

 .کند

 موقعیت به محدود اخالقی هاي قضاوت 

 ویژه هاي

 .است تعمیم قابل غیر و

 قابل و تعمیم قابل اخالقی اصول

 .جوامع سایر براي انعطاف

 روش تحقیق
 -ورح پیش آزمون از روش تحقیق شبه تجربی است و     

 بی وگواه اسیتفاده شیده اسیت.   گروه تجر دو پس آزمون با

تربیییت اخالقییی خواجییه  آمییوزش رویکییرد متغیرمسییتقل،

 8)رویکردتلفیقی( اسیت کیه در   ههپیا نصیرالدین ووسی و

جامعیه آمیاري    ساعت تنظیم شیده اسیت.   32ًجلسه جمعا

تهییران  شییهر 2قیه  طآموزگیاران مییدارس دوره ابتییدایی من 

 دبسیتان انتخیاب وآموزگیاران   4بودکه به صورت تصیادفی  

هاي آموزشی شرکت نفر( درکارگاه30تجربی) مدارس گروه

هاي الزم براي وراحی اثربخش مهارت و کردندوبارویکردها

تربیتیی خواجیه    رویکیرد  تربیت اخالقی براساس تلفیق دو

 پیاهه راکسیب کردنید.  تحو  شناختی نصیرالدین ووسی و

پرسشینامه نگیرش سینج     گییري متغیروابسیته،  اندازه ابزار

اي لیکرت تنظیم شده درجه در 5ا  ؤس 30محقق ساخته 

 پرسشینامه در  بیراي اومینیان از رواییی پرسشینامه،     بود.

  دییأت ارزیابی مورد از متخصصان قرارگرفت که بعد اختیار

ارزییابی پاییایی ازدوروش بازآزمیایی     به منظیور  قرارگرفت.

 وآلفیییاي کرونبیییاخ اسیییتفاده شیییدکه بیییه ترتییییب     

 محاسبه شدند.85/0و84/0

 روش اجرا
اداره کل آموزش  هاي بعمل آمده بایبراساس هماهنگ     

میدیران وآموزگیاران    بیا  ،2منطقه  تهران و پرورش شهر و

مدارس منتخب جلسات توجیهی برنامه آمیوزش کارکنیان   

هیاي آموزشیی تنظییم    تقویم اجراییی کارگیاه   و شد برگزار

این جلسه پرسشنامه پییش آزمیون بیین آنیان      در گردید.

ن آ پیس از  آوري شد.جم  پس از پاسخدهی، و توزی  شد

گییواه تقسیییم  بییه شیییوه تصییادفی بییه دوگییروه تجربییی و 

هیاي  شدند.گروه تجربی براساس برنامه آموزشی درکارگیاه 

 بارویکردهیا و  و سیاعت شیرکت کردنید   آموزشی به میدت  

شیدند. ویرح تحقییق )برنامیه      آشینا  نیاز هاي موردمهارت

ها(: هر هفتیه ییک جلسیه    ریزي جلسات و محتواي کالس

:مفهیوم  جلسیه او   دیدنید.  سیاعت آمیوزش  32بیه میدت 

رویکردتربیت اخالقیی خواجیه نصییرالدین     تربیت اخالقی،

روش تربییت اخالقی،جلسیه دوم:دییدگاه     ها،هدف ووسی،

 ها.جلسه سوم،اصو  وروش ،رویکردتحو  شناختی پیازه و

مقایسیه آن بیا    مراحل تحو  شیناختی تربییت اخالقیی و   

بررسی نقاط خواجه نصیرالدین.جلسه جلسه چهارم: رویکرد

وراحیی   قوت وضعف رویکردهیا،چرایی تلفییق رویکردهیا،   

اتمیام   پیس از  آمو.زشی مبتنی برتربیت اخالقیی تلفیقیی.  

 نتایج تجزیه و و هاي آموزشی پس آزمون برگزارشدکارگاه

 سیطح توصییفی و   دو تحلیل نتایج در تجزیه و تحلیل شد.

 درصید،  فراوانی و درسطح توصیفی از استنباوی انجام شد.

درسطح اسیتنباوی   و استفاده شد راف معیارانح میانگین و

 برداري شد.ازروش تحلیل کوواریانس بهره

مقایسه میانگین وانحراف معیارپیش آزمون -2جدول شماره  

تلفیقی تربیت  آزمون نگرش معلمان نسبت به رویکرد پس و

 تجربی گروه گواه و دو پیاژه در اخالقی خواجه نصیرالدین و

مییانگین   ،2هاي منیدرج درجیدو  شیماره    براساس یافته

وگیروه  66/217آزمیون نگیرش معلمیان گیروه گیواه      پیش

میانگین پس آزمون نگرش معلمیان   بوده است.214تجربی

بوده اسیت. 96/231گروه آزمایش  در و3/219درگروه گواه

 انحراف معیار میانگین گروه ها آزمون

 گواه پیش آزمون

 تجربی

66/217 

214 

37/15 

21/12 

 گواه پس آزمون

 تجربی

03/219 

96/231 

50/10 

81/13 
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آزمون همگنی واریانس هادرمتغیرنگرش -3شماره جدول

معلمان نسبت به رویکردتلفیقی تربیت اخالقی خواجه 

 تجربی نصیرالدین وپیاژه دردوگروه گواه و
 سطح معناداري 2درجه آزادي  1درجه آزادي Fمقدار متغیر

نگرش 

 معلمان

867/0 1 58 356/0 

مشیاهده  F، 3اي مندرج درجیدو  شیماره   هبراساس یافته

بوده اسیت بنیابراین پییش فیرض     P≥0/05شده درسطح 

 شوند.پذیرفته می هاهمگنی واریانس

تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون نگرش -4جدول شماره

معلمان نسبت به تربیت اخالقی دانش آموزان پس ازتعدیل 

 نمرات پیش آزمون
 Eta Power سطح معناداري F منبع تغییرات

 984/0 234/0 001/0 42/17 گروه

مشیاهده   F،3هاي مندرج درجیدو  شیماره   براساس یافته

تفاوت مشاهده  بوده است و معنادار p<0/01شده درسطح

تعدیل  شده بین میانگین نمرات پس آزمون دوگروه پس از

بنیابراین آمیوزش    بیوده اسیت.   نمرات پیش آزمون معنادار

 صییرالدین و جیه ن رویکردهاي تربیت اخالقیی تلفیقیی خوا  

 .تغییرداده است  آن را ثیرداشته وأپیازه برنگرش معلمان ت

تیوان   بیوده اسیت.   23/0مییزان تغیییر   براساس ضریب اتیا 

تشیخیص   دهنده میزان باالي آزمون درنشان و98/0آزمون

 است.

میانگین پس آزمون نگرش معلمان نسبت به -5جدول شماره

رات پیش رویکردتربیت اخالقی دانش آموزان پس ازتعدیل نم

 آزمون
 Se میانگین گروه/نگرش معلمان

 24/2 86/218 گواه

 24/2 13/232 تجربی

مییانگین   ،5هاي منیدرج درجیدو  شیماره    براساس یافته

نمرات پس آزمون نگرش معلمان نسبت بیه رویکردتربییت   

ودرگییروه 86/218اخالقییی دانییش آمییوزان درگییروه گییواه 

 بوده است13/232تجربی

کوواریانس مقایسه نمرات پس آزمون  تحلیل -6جدول شماره 

تغییرنگرش معلمان نسبت به رویکردتربیت اخالقی دانش 

 آموزان باتوجه به میزان تحصیالت وتحربه معلمان
 F P Eta Power منبع تغییرات

 242/0 069/0 422/0 958/0 تعامل گروه تجربه

 156/0 049/0 736/0 50/0 تعامل گروه وتحصیالت

ه تعامل گروه،تجرب

 وتحصیالت

234/0 718/0 017/0 10/0 

مشیاهده شیده    F،6براسیاس یافتیه هیاي جیدو  شیماره      

 ثیرآموزش درأبنییابراین تیی بییوده اسییت.P≥0/05درسییطح

 تجربه وتحصیالت آنان تفاوت نداشته است. نظر معلمان از

 

 بحث ونتیجه گیری

یابی به هیدف تربییت اخالقیی، الزم اسیت      براي دست     

بییدیل گییردد تییا  مدرسییه و کییالس درس بییه محیطییی ت 

آموزان بتوانند دربار  معضالت اخالقی تأمل کننید و   دانش

گیري جمعی مبتنیی بیر عیدالت و انصیاف آشینا       با تصمیم

شوند. بدین ترتیب، توانایی در  و فهم اسیتقال  اخالقیی   

یابد. روابط نزدییک،   می ءآموزان به سطوح باالتر ارتقا دانش

ان و آمییوز صییمیمی و همییراه بییا احتییرام بییین دانییش     

آموزان محیط  شود دانش اندرکاران مدرسه موجب می دست

تحقیقات  .مدرسه را امن، عادالنه و مشوق یادگیري بدانند

کیه   شناسان غربی این نکته را روشن کرده است اخیر روان

 دارد. هاي فرهنگی درنظریه تربیت اخالقی وجیود سوگیري

 به نقل از1997 ،؛ و هایدت1997؛ گالسمن, 1995 ،)میلر

هاي مختلف داراي (. رشد اخالقی در فرهنگ2000هافمن،

هیاي  محتوا و معانی گوناگونی اسیت و اسیتفاده از آزمیون   

هیاي متفیاوت از جامعیۀ غربیی عیدم      کولبرگ در فرهنیگ 

سطوح باالتر ایین رشید را     ها بهدستیابی مردم آن فرهنگ

هیاي معنیایی در   دهد. واقعیت این است که نظام نتیجه می

هیاي اساسیی بیا    ف جهان داراي تفیاوت هاي مختلفرهنگ

هاي خود باید بیه ایین نکتیه    یکدیگر است و ما در پژوهش

در پژوهش اسیناري روي افیراد    .توجه دقیق داشته باشیم

بیست و هفت کشور مختلف سیوگیري فرهنگیی     متعلق به

اثبیات    هاي کیولبرگ در مطالعیۀ رشید اخالقیی بیه     آزمون

میورد نوجوانیان    ردرسیده است. مطالعات هاوبنر و گیارود  

بودایی نیز همیین سیوگیري فرهنگیی نظرییه کیولبرگ را      

ها تقدم و ترتیب اهمیت ارزش براین اساس،دهد.  نشان می

در یک جامعه و فرهنگ نییز بیر چگیونگی رشید اخالقیی      

         گییذارد  کودکییان و نوجوانییان و جوانییان عمیقییاً تییأثیر مییی 

ت این است که قضاو مهم دیگرنکتۀ  (. 1385، آبادي)لطف

فقط ناشی از استدال  اخالقی بلکه متیأثر    اخالقی مردم نه

از آداب و رسوم و قراردادهاي عرفی اجتماعی نییز هسیت.   

این قراردادهاي اجتمیاعی کیه عمومیاً بیراي حفیم نظیام       

بیر خیالف    ،هاي رفتاري اسیت نظمی اجتماعی و کنتر  بی

ناشیی از   ،قوانین اخالقیی کیه نیوعی تعهید درونیی اسیت      

آنها حالت اختیاري دارد و  رونی است و عمل بهاجبارهاي بی

موجب احترام و نشانۀ ادب اجتماعی فرد است. مثالً اگر از 

نوجوانی دربار  درستی یا نادرستی غذا خوردن با دست در 

را عملیی میذموم    حضور مهمانان خانواده سیؤا  کنیید آن  

توان این کیار   کند در حالی که از نظر اخالقی نمی تلقی می

 .ددرست خوانرا نا
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، نفس ناوقۀ انسانی را مبناي تربیت اخالق خواجه ووسی 

داند. به نظر وي، نفس ناوقه را دو قو  است: یکی قیو    می

علمی و دیگري قو  عملی. کما  قو  علمی آن است که او 

یابی به ادرا  معارف و نیل به علوم شوق  در راستاي دست

قیوا و افعیا     داشته باشد. اما کما  قو  عملی آن است که

خویش را مرتب و منظم گرداند. چنانکه به یکدیگر موافیق  

قاعد  بنیادین در اخالق را، اصل و  و مطابق شوند. اماپیاهه

داند. از نظر ایشان، اوج رشد اخالقیی هیر    قاعده عدالت می

اي برسد که بتواند تمام رفتارهاي  فرد آن است که به درجه

بررسیی و دربیاره آن    خود و دیگران را بیر اسیاس عیدالت   

در مییورد هییدف تربیییت . (1390)کیانی،ارزش داوري کنیید

هدف از تربیت اخالقیی را دسیت ییافتن بیه      اخالقی،پیاهه

هاي  حقوق مساوي و جهانی براي همه مردم و تحقق ارزش

(. 2001)هایییت، دانیید عییالی انسییانی در زنییدگی آنهییا مییی

 هیدف واالي تربییت اخالقیی را سیعادت     ،خواجه نصیر اما

داند، و در بیان مراتب واالتر، سعادت، آن را رسیدن بیه   می

قیرب ربیوبی توصیییف کیرده و سییعادت را عطیتیی االهییی     

دارد؛ چیرا   داند. این نکته تفاوت بنیادي با دیدگاه پیاهه می

، فقیط بیه دنییاي میادي     پیازه دیدگاهکه تربیت اخالقی از 

رسیاند. ولیی تربییت اخالقیی از      انسان سود و منفعت میی 

کننیده   عالوه بر دنیاي مادي، تضمین ،خواجه نصیر یدگاهد

خواجه  هاي تربیت اخالقی روش.سعادت اخروي نیز هست
در مرحله تأدییب، عیادت دادن و بهیره     نصیرالدین ووسی

هیاي تربییت    تیرین روش  بردن از تشویق وتنبیه را اساسیی 

هیاي تربییت    داند. عیالوه بیر ایین، وي همچنیین روش     می

هیاي خیا  تقسییم     ش هیاي عیام و رو   وشاخالقی را به ر

هاي عیام، شیامل پرهییز از گیوش دادن بیه       کند. روش می

هاي ناشایست و دوري کیردن از شیرکت    ها و حرف داستان

در مراسم لهو و لعب، برقراي اعتدا  در دو قیوة  شیهویه و   

غضبیه، پرهیز از تهییج و تحیر  قیو  غضیبیه و شیهویه،     

هیاي خیا  نییز شیامل      دادن کارهیاي نییک و روش   انجام

ترین رذایل از جمله حیرت، جهیل   معالجه برخی از کشنده

بسیط، جهل مرکیب، بیددلی، تیرس، افیراط در شیهوت...      

هیاي تحقییق خیود، روش     ، برپایه یافتیه پیازه  شود. اما می

هاي  سنتی آموزش اخالق را که مبتنبی بر آموزش فضیلت

اي کنیید و از نظییر وي معیییاري بییر اخالقییی اسییت ردة مییی

معتقید   پییاهه  .هاي خوب و بد وجود ندارد تشخیص صفت

است تربیت اخالقی، نه به وسیله آمیوزش و تمیرین آنهیا،    

هیاي پیایین رشید     آموز از مرحلیه  بلکه منتقل کردن دانش

و دسیت ییافتن بیه ایین      اخالقی بیه مرحلیه بیاالتر اسیت    

ها را از راه بحث و گفتگو دربیار  مشیکالت اخالقیی     مرحله

آموزان هنگام بحث دربیار  ایین    شود؛ زیرا دانش ممکن می

مسییائل بییا مشییکالت سییاختار تفکییر اخالقییی خییود آشیینا 

اي احساس عیدم تعیاد  بیه آنیان دسیت       شوند و گونه می

دارد که براي دسیتیابی بیه تعیاد      دهد و آنان را وا می می

تفاوت بنیادي دیگر در نظریۀ این  .شوند وارد مراحل باالتر 

هاي تربیت اخالقی، ایین اسیت    باب روشدو اندیشمند در 

نسبی بوده و از نظر وي معیاري  که اخالق از دیدگاه پیاهه

بییراي تشییخیص خییوب و بیید وجییود نییدارد. ولییی از       

باشد. این نکتیه مثبیت در     مطلق می اخالق خواجه دیدگاه

است؛ زیرا اگر اخیالق امیري نسیبی تلقیی      خواجه دیدگاه

خواهید داشیت. تفیاوت    شود، دیگر تربیت اخالقی معنایی ن

بیه   خواجه دیگر در باب روش تربیت اخالقی، این است که

کیید   ترین روش آن عیادت اسیت، تیأ    روش سنتی که اصلی

اعتقادي به این روش سنتی ندارد. به نظیر   دارد، ولی پیاهه

توانید در بیاالبردن    رسد، ترکیبیی از هیر دو روش، میی    می

اي مذکور چنین بر ه تربیت اخالقی فرد مؤثر باشد. از یافته

آید که هیر دو اندیشیمند بیه اهمییت تربییت اخالقیی        می

انید، ولیی مبنیاي تربییت اخالقیی، هیدف تربییت         پرداخته

خواجه نصیر الدین  منظراخالقی، و روش تربیت اخالقی از 

بر اسیاس تعرییف و رسیالتی اسیت کیه انسیان در        ووسی

 محیور  خواجیه  بینی توحیدي دارد. به عبارت دیگیر،  جهان

داند و اسیاس و منشیاء اخیالق و     تربیت اخالقی را خدا می

کند و هدف نهایی  تربیت اخالقی را در شریعت جستجو می

داند. از منظر وي  آن را رسیدن به سعادت و قرب االهی می

هاي تربیت اخالقی، باید بیر اسیاس    مبانی، اهداف، و روش

جهان بینی توحیدي تعریف شود تیا انسیان را بیه مقصید     

، مبیانی و اهیداف   پییاهه  خویش رساند. ولی از منظر اصلی

تربیییییت اخالقییییی برگرفتییییه از چنییییین دیییییدگاهی  

دهید   مطالعات فراتحلیل نشان می (.2001باشد)کیانی، نمی

هاي  که کاستیهاي مفاهیم اخالقی منحصراً در قلمرو نظریه

پیاهه بوده، بسیاري از سؤالها الینحل باقی مانیده اسیت، و   

یین کاسیتیها، ویی تحقیقیات ویولی و      ضرورت دارد کیه ا 

اي با مبانی نظري متفاوت، بیا تعامیل اندیشیمندان     زنجیره

ربان)به نقل  (.1391)شعبانی،مسائل اخالقی برورف شوند

(بییییان میکندکیییه وقتیییی   2001سیمونونوماشیییا ، از

هاي آموزشی اوالعات جدیدي یادبگیردکه فراگیردرکالس

 اسیت.  تیر لیوب مط بتواندبراي رف  نیازهایش بیه کیارگیرد  

 زمانی که عرضه کننده پییام قابیل قبیو  و    هابرنامه اعتبار

همچنین درصورتی کیه فراگییران    رود.باال می باشد، معتبر

نسبت  فعا  باشند شود،درموضوعی که به آنها آموخته می

. دهید تري پاسخ میی به فراگیران غیرفعا  به صورت مثبت

نتیییایج بیییه دسیییت آمیییده درپیییژوهش نشیییان دادکیییه  

داشتندجلسییات آموزشییی  هییا اظهییارمودنیدرصییدازآز98
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 آگیاه  را هیا کالس بزرگترین دستاورد آنها بوده است. مفید

حوه تربیت اخالقی دانش آموزان بیارویکردتلفیقی  شدن ازن

آمیوزش   انید. پییاهه دانسیته   خواجه نصییرالدین ووسیی و  

معلمان براساس تلفییق آراي تربیتیی خواجیه نصییرالدین     

          سییازي رغنیووسییی وتحییو  شییناختی پیییاهه بییه منظییو 

هاي درسی به سمت تربیت اخالقیی دانیش آمیوزان    برنامه

        کننید برنامیه آموزشیی شیرکت میی     است.معلمانی کیه در 

تواند به پیشرفت مطلوب درکسب شناخت رویکردهیاي  می

ثرتري ؤنقش می  اي که الزم دارند،هاي حرفهمهارت و ثرؤم

به آنان کمیک   و می نمایند تربیت اخالقی ایفا فرایند در را

فیق رویکردهاي تربییت اخالقیی اندیشیمندان    باتل کند.می

 هاي بیومی و مد  ایرانی با رویکردهاي اندیشمندان غربی،

پرورشیی   نظیام آموزشیی و   بهبیود  ثرتري براي تعیالی و ؤم

کننید.آگاه شیدن معلمیان     اجیرا  میهن اسالمی وراحیی و 

اقیداماتی اسیت کیه نگیرش      هاي تربیتی ازروش ازاصو  و

           تغییییر نسییبت بییه تربیییت دانییش آمییوزان    معلمییان را

         پیشییگیري آمییدن مسییایل جدییید  پدییید از و دهییدمییی

            اخالقییی اهمیییت  آنییان بییه آمییوزش دینییی و  کنیید.مییی

براسیاس اصیو  تربیتیی خواجیه نصییرالدین       و دهنید می

 قابلیت کما  در شرافت انسان، پیاهه به کرامت و ووسی و

 هییاي فییردي تفییاوت توجییه بییه مراحییل رشیید،   انسییان،

تربیت این اصو  راهنمایی براي  و هدفمندبودن توجه دارد

 هیاي تربیتیی،  همچنین براساس روش دانش آموزان است.

همنشیینان   نقیش همسیاالن و   معلمان به نقیش الگیویی،  

آمییوزان دانییش رشیید مدرسییه در خییانواده و دانییش آمییوز،

محیط مناسیب تیري    برند.وتشویق وتنبیه درتربیت،پی می

شیکوفایی اسیتعدادهاي بیالقوه داش آمیوزان      و براي رشد

 آموزه هیاي قی مبتنی بر رشد اخال مد در  کند.فراهم می

 ،"شناسیی دینی، حکمیت و فرهنیگ ملّیی، و دانیش روان    

الگوي چهیاروجهی کیه مابیاتلفیق نظرییه پییازه وخواجیه       

رفتیار و احسیاس    ،نیوع تفکیر   ،انگیزش ،نصیرالدین ووسی

فیرض   وراحی کردیم، اخالقی, در ارتباط درونی با یکدیگر

د و کمیا   ما آن است که وجود کود  مملو از بذرهاي رش

است. وبیعت آدمی کیه در جرییان زنیدگی اجتمیاعی بیا      

هاي اخالقی و غیراخالقی شکل گرفتیه اسیت، هیم    ویژگی

ساز رشد و کما  کودکان و نوجوانان و هم پایۀ فجور زمینه

گییري  و زوا  تدریجی آنان است. مطالعۀ چگیونگی شیکل  

هیاي دانیش   رشد اخالقی نیز با توجه بیه مهمتیرین یافتیه   

گیري از فلسفۀ واق  بینیی و  ناسی رشد فرد, با بهرهش روان

خردگرایی و فرهنگ ملی, و با تکییه برجوانیب مشیتر  و    

محکمات ادیان الهی و مخصوصاً بیا اسیتفاده از حکمیت و    

پذیر است. بر چنین اساسیی  امکان ،ایرانی -عرفان اسالمی

از خردسیالی تیا    ،توان مراحل رشید اخیالق را   است که می

سازي و آزمون کرد. زندگی بزرگسالی، فرضیه دور  پختگی

دریافت ما از رشد اخالقی آن است که تحو  فیرد در ایین   

صیورتی پوییا و تیدریجی و ویوالنی و      بیه  ،مراحل رشیدي 

هرچند در  دهد و وخیزهاي فراوان رخ می  تراکمی و با افت

هییاي یییک دوره بییر سییاختار ویژگییی یییک زمییان معییین

ترکییب   ،ط بیشتري دارد اماشناختی اخالقی فرد تسل روان

هاي مراحل دیگر رشد اخالقیی  اي از برخی ویژگی پیچیده

 توان در هر دوره در یک فرد مشاهده کرد.  را نیز می
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Abstract: This study examines the effectiveness of integrated approach of Tusi moral education 

and Piaget cognitive development on teachers' attitudes in the moral education process of 

elementary school students. The research method was quasi-experimental in which pretest-

posttest design was used for experimental and control groups. The statistical population included 

elementary school teachers of Region 2 Tehran. Sample group including 30 people in the 

experimental group and 30 people in the control group were selected randomly from subsidiary 

schools in Region 2 Tehran. The measuring instrument was attitude measuring questionnaire 

developed by researchers inclusive of 30 questions with Likert scale 5 points which its reliability 

was 84.0 based on the retest score and was 85.0 based on Cronbach's alpha. The teachers 

attended in 8 4-hour training sessions in the form of a workshop. While understanding the 

attitude, they learned designing lesson plans skills based on moral education of Tousi and Piaget 

cognitive development. The results showed that cognition and approaches design skills influence 

on change the human attitude in the process of moral education . 
 

Keywords: Teacher Training, Khwajah Nasiral-Din Tousi moral Education, Piaget Cognitive 

Development, Integrated Approach, Teachers' Attitudes. 
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