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 چکیده
 فرایند نگرش معلمان در الدین طوسی بر تربیت اخالقی خواجه نصیر رویکرد یرتأثاین پژوهش به بررسی  در

طرح  درآن از و تجربی بودروش تحقیق شبه تربیت اخالقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است.
منطقه  ابتدایی ۀلمان دورمعشامل آماری  ۀجامع .دگروه تجربی وگواه استفاده شپس آزمون با  -پیش آزمون

 از بودند که برای گروه گواه نفر  92و برای گروه تجربی  نفر 9 2 شامل یقتحق ۀگروه نمون تهران و شهر دو
پرسشنامه شامل گیری اندازه ابزار .ندشدصورت تصادفی انتخاب تهرا ن به شهر 0منطقه مدارس تابعه 

اساس  بر نآ یاییپاکه  لیکرت بود یادرجه 5مقیاس  با سؤال 92 ساخته مشتمل برسنج محققنگرش
 ساعته 8 جلسه آموزش 0در  آموزگاران .شد محاسبه 05/2 آلفای کرونباخ اساس بر و 08/2 بازآزمایی

 مبتنی بررا طراحی طرح درس  یهامهارت رویکردها، ضمن آشنایی با و صورت کارگاهی شرکت کردندبه
که شناخت وکسب مهارت طراحی  نشان داد نتایج .فراگرفتندنصیرالدین طوسی مدل تربیت اخالقی خواجه 

بوده  ثرؤتربیت اخالقی م فرآیند تربیت اخالقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییرنگرش انان در رویکرد
 است.
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 مقدمه
 اخالقی تربیت مسئله ست،ا روهب رو آن با معاصر تربیت و تعلیم که میمه مسائل از یکی

 قابل غیر و یهیدب امری پرورشی، و آموزشی یهانظام در اخالقی تربیت اهمیت. است

 تشکیل را بشری فرهنگ اساسی ارکان از یکی اخالقی، تربیت و اخالق اصوالً. است انکار
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 در و تأثیرگذارترین ،ینترمهم از یکی تربیت و تعلیم حوزۀ در رسدیم نظربه دهد؛یم

 رو،این از. است کودکان بارآوردن اخالقی و اخالقی تربیت مباحث، دشوارترین حال، عین
 برخوردار رفیعی جایگاه از اخالقی تربیت آن تبعبه و اخالق به مربوط مباحث به پرداختن

 سعادت در او نفس تهذیب و اصالح و انسان درونی سازندگی دیگر، عبارتبه ت؛اس
 تمامی انسان اگر که طوریبه ؛دارد بسزایی نقش او اخروی و دنیوی اجتماعی، فردی،

 تسخیر از اما آورد در خویش تسخیر به را طبیعت نیروهای کلیۀ و کند تحصیل را علوم
 .ماندیم باز کمال به نیل و سعادت به رسیدن از باشد، ناتوان خود نفس بر تسلط و درون

 نباشد، همراه انسان درون اصالح با که صورتی در صنعتی و علمی هاییشرفتپ یتمام
 رو،این از. باشد شده بنا آتشفشان قله فراز بر که مانندیم را اییدهکش فلک به سر یهاکاخ
 است حیاتی امری سازیانسان و برنامه انسان اخالقی و روحی تربیت یاجامعه هر برای

 .(2903 )داوودی،
 دست به همه از قبل آنچه دهدیم نشان بشری جوامع اوضاع به نگاهی این، وجود با

 یهاسال در اما ؛(2900 است )سادات، انسان معنوی و اخالقی تربیت شده، سپرده فراموشی
 است، شده وارد افراد و جامعه سالمت به ناحیه این از که یجد هاییبآسسبب  به اخیر،

 چشمگیری افزایش اخالقی، تربیت به توجه آن، دنبال به و اخالقی فضایل و اخالق به توجه

 اطالق فرایندی به معموالً اخالقی تربیت غربی، نگرش (. در2903 داوودی،است ) یافته

 با که دهند عادت و آموزش یاگونهبه را شهروندان شودیم تالش آن طی که شودیم

 و سازگاری هانآ برابر در و آمده کنار آن عام مفهوم به اجتماعی، قوانین و مقررات
زمینه  كرتدا و عمومی نظم ایجاد تربیتی، نظام این در نهایی هدف د.باشنداشت انطباق
 شهروند تربیت راه از دیگران با درگیری و کشمکش بروز بدون فردی، عمل آزادی

 مانند افرادی ،اندپرداخته حوزه این به که کسانی از غرب، جهان در .است سازگار
 (.2903شاملی،برد ) نام توانیم را ... و کلبرگ پیاژه، کانت، ارسطو، افالطون،

 و شناسی رشد و تحول اخالقی که توسط پیاژههای روانتا کنون یافته پنجاه سال پیشاز 
وط های مربای کشور ما بوده است و درسمورد استفادۀ مراکز مشاوره وارائه شده کولبرگ 

 نی،کارداتربیت معلم در مقاطع  یهادانشگاهبه این جنبه از رشد کودکان و نوجوانان در 
ی نیز غالباً شناسی و علوم تربیتهای مختلف روانو دکترا در رشته کارشناسی ارشد ،یکارشناس

 ،شود. از سوی دیگر، در آثار دینیهای همین دو دانشمند ارائه شده و میبر اساس دیدگاه
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قی گذشته در ایران تألیف شده عموماً به کلیات مسائل اخال پنجاه سالفلسفی و تربیتی که 
ها را در شمار تحقیقات علمی در چگونگی رشد اخالقی به حساب توان آناند و نمیپرداخته

ها و مراکز آموزش عالی صورت گرفته هایی نیز که تا کنون در دانشگاهآورد. در پژوهش
ربوط م هاییبررساخالقی مورد توجه جدی واقع نشده است.  تربیتی در حوزۀ پردازنظریه

تربیت  بومی مناسبی در حوزۀ مدلدهد که تا کنون در کشور ما به تربیت اخالقی نیز نشان می
 .(2909لطف آبادی، ) نشده استتدوین رشد اخالقی  و

 ،روانشناسان ه ضعف تحقیقات بومی در حوزۀ روانشناسی رشد اخالقی،با توجه ب
ه روی آورند ک هایییهنظربه  تربیتیمشاوران و معلمان ناچارند در اقدامات  ،کارشناسان

و برای مردم مغرب زمین و متناسب با سبک زندگی و  هستند مریکایی و اروپاییآعموماً 
 ایه. واقعیت این است که اتکاء به نظریهانداخالقی آنان تدوین و تهیه شدههویت و منش 

با فرهنگ دینی و ملی ما چندان تناسبی ندارد و الزم است که دانشمندان ایرانی  این دستاز
های مبتنی بر بنیادهای دینی و حکمت و فرهنگ ایرانی به اقدامات اساسی در تولید دانش

خود  و دینی یفرهنگ های علمی،بنیان و هانظریه با نامه تربیت اخالقی راروی آورند و بر
شناسی رشد اخالقی که توسط پیاژه و نظری روان یادهایبن ازسوی دیگر، غنی سازند.

دیدگاهی، به  ینچن .نظری است یهاضعفها و کولبرگ ارائه شده است دچار محدودیت
دلیل آنکه صرفاً قضاوت اخالقی در مورد قوانین و مناسبات اجتماعی غربی را مبنای نظریۀ 

ودانۀ اخالقی، انگیزش و احساس اخالقی، ایمان و های جابه بنیانخود قرار داده و توجهی 
با ساختار روانی سایر مردم جهان،  نداردهای عینی اخالقی رفتار و واکنش فرهنگ اخالقی، و

ع، در واق؛ خاصه با وضعیت رشد اخالقی مردمان شرقی و مسلمان و ایرانی، سازگار نیست
ا ضاد با وحی الهی و با درك و فهم عرفشناسان غربی، کامالً متفاوت و حتی متروان هاییهنظر

است. سطوح نظری و و حکمای اسالمی و ایرانی از جوانب روحانی وجود و اخالق آدمی 
اسان شنهای روانزمین و دیدگاهشناسی تحول اخالقی در مغربعملی روانشناسی رشد و روان

د اخالقی امیت رشبه تم گیرنداجتماعی، و شناختی قرار میمذکور، که در سه گروه زیستی، 
آدمی توجهی ندارند و یا چنان متمرکز بر سطوح پایین تحول اخالق آدمی هستند که سطوح 

 .(2909 ،)لطف آبادی گیرندمتعالی روحانی و عقالنی در اخالق را نادیده می
 رشد اخالقی و ،که مسألۀ اخالقنشان داده است  و تحقیقات فوق هایفتألمراجعه به 

ود اساساً از نوع شفلسفی و تربیتی ایرانی مربوط می ،سنجش اخالقی تا آنجا که به آثار دینی
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جز چند هب ربیت است و تحقیقات دانشگاهی نیزحکمت و ت ،معارف دینیمطالب کلی در 
بر د، اننامۀ فلسفی و ادبی که فرهنگ ملی را در مسائل اخالقی مورد توجه قرار دادهپایان

های پیاژه و کولبرگ از رشد اخالقی مبتنی است و در این تحقیقات که درك و دریافت
پردازی در رشد اخالقی و های کارشناسی ارشد است هیچ نوع نظریهنامههمگی از نوع پایان

ای آموزش و تربیت اخالقی سازی برسازی برای سنجش رشد اخالقی و برنامهمقیاس
 آموزان ایران و نیازهای آموزش و پرورش صورت نگرفته استنوجوانان و دانش ،کودکان

 .(2909 لطف آبادی،)
 برای هاییهشیو کارگیریبه و سازی ینزم فرایند اخالقی تربیت اسالمی، فرهنگ در

 بردن بین از و اصالح و اخالقی آداب و رفتارها صفات، ایجاد و تقویت شکوفاسازی،

 خواجه (.2901 بناری،است ) دیگران یا خود در اخالقی غیر آداب و رفتارها صفات،

 پرداخته اخالق باب در خویش نظرات بیان به ناصری، اخالق کتاب در طوسی نصیرالدین

 در که است بشری صناعات جزء اخالقی، تربیت یعنی تربیت علم خواجه، نظر به. است

 به که داندیم متعال خداوند کار را طبیعت وی د.شویم مطرح انسانی طبیعت تکمیل

 و طبیعت از الهام با آدمی که است معتقد وی. دارد خویش تسخیر در را آن هیال مشیت
 انسانی طبیعت یعنی ثانوی طبیعت خویشتن، در است قادر اندیشه و تدبیر نیروی مدد به

 نظر . ازکندیم معرفی انسانی نفس را اخالق علم موضوع خود، کتاب در وی کند. ایجاد

 ناطقه و شهویه ،غضبیه قوۀ سه شامل که است مرکب و بسیط جوهری انسانی نفس خواجه،
 را کسانی نظر اخالق، ماهیت مورد در گوناگون نظرات بیان ضمن خواجه. شودیم

 نهایی هدف را سعادت وی. داندیم تغییر قابل و ندانسته طبیعی را خلق که پذیردیم

 .(2932 دوست،)نوروزی و عاطفت  است کرده معرفی کمال ازکسب
کرد اثربخشی روی"در یک پژوهش با عنوان  شده استسعی  بر چنین اساسی است که

وانان و نوج ،اخالقی برای کودکان مدل تربیت، خواجه نصیرالدین طوسیتربیت اخالقی 
های دینی، حکمت و فرهنگ ملّی و دانش آموز ایران بر اساس بنیانجوانان دانش

 سازی برای تحقیقات اصیل و جدید علمیشده و زمینهرمِ فراموشبه این نیاز مب "شناسیروان
 داده شود.پردازی رشد اخالقی پاسخی در حوزۀ نظریه
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وسیله دو  به 2392-2300 هایشناسی در رشد اخالق در سالاولین تحقیقات روان
و می، انجام گرفت و پس از آن تحقیقات پیاژه در رشد  2های هارتشونروانشناس به نام

ناس شهای اخالق کودکان منتشر شد. سپس روانکتابی به نام داوری در 2390 اخالق در سال
ای کنون در این زمینه تحقیقات گسترده تا 2380 دیگری به نام لورنس کلبرگ از حدود سال

 فرایند اخالقی تربیت اسالمی، فرهنگ در. (2908 لطف آبادی،انجام داده است )

 و رفتارها صفات، ایجاد و تقویت شکوفاسازی، برای هاییوهشی کارگیریبه و سازیهزمین
 یا خود در اخالقی غیر آداب و رفتارها صفات، بردن بین از و اصالح و اخالقی آداب

 بیان به یناصر اخالق کتاب در طوسی نصیرالدین (. خواجه2901 بناری،است ) دیگران

 تربیت یعنی تربیت علم خواجه، نظر به. است پرداخته اخالق باب در خویش نظرات

 وی .گرددیم مطرح انسانی طبیعت تکمیل در که است بشری صناعات جزء اخالقی،

 وی. دارد خویش تسخیر در را آن هیال مشیت به که داندیم متعال خداوند کار را طبیعت

 در است قادر اندیشه و تدبیر نیروی مدد به و طبیعت از الهام با آدمی که است معتقد

 علم موضوع خود، کتاب در وی کند. ایجاد انسانی طبیعت یعنی ثانوی طبیعت خویشتن،

 مرکب و بسیط جوهری انسانی نفس خواجه، نظر . ازکندیم معرفی انسانی نفس را اخالق

 گوناگون نظرات بیان ضمن خواجه د.شویم ناطقه و شهویه ،غضبیه قوۀ سه شامل که است

 تغییر قابل و ندانسته طبیعی را خلق که پذیردیم را کسانی نظر اخالق، ماهیت مورد در

نوروزی و ) است کرده معرفی کمال کسب از نهایی هدف را سعادت وی. داندیم
 .(2932دوست،عاطفت

از آنجا که این موضوع هم از سوی دانشمندان مسلمان  با توجه به اهمیت تربیت اخالقی
و هم اخیراً از سوی دانشمندان غربی مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر نقدهایی 

در یک  سعی شده است اساسی است کهچنین  بر بر رویکرد تربیت اخالقی پیاژه شده است
نگرش  ربخواجه نصیرالدین طوسی، تربیت اخالقی رویکرد  ثیرأتبررسی  "پژوهش با عنوان 

ر اساس ب یایران نوجوانان و جوانان ،کودکانتربیت اخالقی برای  آموزگاران دوره ابتدایی
ده و شبه این نیاز مبرمِ فراموش "شناسیهای دینی، حکمت و فرهنگ ملّی و دانش روانبنیان
خی رشد اخالقی پاس پردازیسازی برای تحقیقات اصیل و جدید علمی در حوزۀ نظریهزمینه

 به آن با متناسب رفتار که داندیم نفس در راسخ ملکه را خلُق نصیر خواجه داده شود.

                                                           
1. hartshon 
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 منشأ .شودیم صادر آن از باشد داشته نیاز زیاد فکر به اینکه بی و تردید بدون و آسانی

 غیراکتسابی، و طبیعی طوربه مردم ن:آدمیا یع( طبا2است  امر دو نفس در خلُق پیدایش

 اندك با و گریز-مردم و تندخو برخی و ندارئوف و خوشخو برخی دارند؛ متفاوت اخالق

 در که دهدیم نشان خویش رفتار با فردی دیگر، عبارتبه ؛شوندیم خشمگین ناراحتی

 نفسانی، ملکه پیدایش عامل یندوم :عادت (0 است ترآماده دیگران از خلُقیات از ایزمینه

 هیأت و حالت آن اگر که آیدیم پدید هیأتی ،نفس برای فعل تکرار اثر بر. است عادت

 ملکه بماند، پایدار و نباشد زوال قابل سادگیهب اگر و دارد نام حال باشد، الزوال سریع

 این ذکر به ملکه و عادت حال، بین تمایز شدنمشخص برای .(2932 کیانی،است )

ند انامأنوس نفس برای آغاز در که را عقلی یا حسی افعال که شودیم بسنده توضیحات
 خزانه در و شد مرتبط هاآن با نفس استمرار، و تکرار اثر بر که مدتی از پس حال گویند

که عادت  هنگامی و ها عادت گویندآن به گرفت خو هاآن به نفس گردید و نفس مستقر
 ؛(2905 ابن مسکویه،) یندگوآن ملکه  به گردید متحد روح با و کرد رسوخ جان در کامالً

 داد انجام آن با مناسب رفتاری پیوسته باید نیک، اخالق و اوصاف به تخلق منظوربه لذا

 نفس در و شود مبدل ملکه به سرانجام و عادت به حال از نفس در خلُق آن تدریجهب تا

 انجام با باید گردد، آراسته شجاعت فضیلت به خواهدیم که کسی مثال برای کند؛ رسوخ

 طوربه؛ سازد دور خود از را موردبی و جابی ترس تحمل و صبر و شجاعانه افعال دادن

 بنابراین ؛دارد اساسی نقش آن، به پیوسته توجه و مطلب تکرار امری، هر یادگیری در کلی

 آن جهت از آدمی نفس درباره که است علمی طوسی اخالقنصیرالدین  خواجه نظر از

 بحث ،شودیمصادر  ناپسند یا پسندیده ارادی افعال او از و است نفسانی ملکات دارای که

 است این باور بر اسالم مکتب از الهام با وی .(2932نوروزی و عاطفت دوست،کند )یم

 بزداید هاکدورت و هاظلمت ها،پستی از را خویش نفس تواندیم اخالق پرتو در انسان که

 های تربیت اخالقی از نظرروش .است خداوندی قرب که یابد دست نهایی کمال به و

های عام را در شود: روشهای عام و روش خاص میخواجه نصیرالدین طوسی، شامل روش
 کند:های زدودن رذایل بیان میهای پروش فضایل و روشدو دسته کلیِ روش

ها از حال اعتدال خارج است و دور کردن کودك از کسانی که قوای اخالقی آن-2
 اند؛عاشرت با کسانی که از نظر قوای نفسانی در حال اعتدالم
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ناشایست و پرهیز از شرکت در مراسم  انها و سخندادن به داستانگوش پرهیز از .-0
 لهو و لعب؛

در حد  صورت طبیعی وغضبیه و شهویه؛ زیرا این دو، به پرهیز از تهییج و تحرك قوّۀ-9
 ند؛کها را از دست فرد خارج میحد، کنترل آنشوند و تحریک بیش از نیاز تحریک می

 برقرای اعتدال در دو قوّۀ شهویه و غضبیه؛-8

ود تکرار ش ر بایدد یا عملی و این کارها آنقدانجام دادن کارهای نیک، چه نظری باش-5
 که به صورت یک عادت درآید؛

 .(2919 حیدری،) های پنهانی خویشر پیدا کردن عیبتالش د -1
شناسان غربی، کامالً متفاوت و حتی متضاد با وحی الهی و با درك نظریات رواندر واقع، 

و فهم عرفا و حکمای اسالمی و ایرانی از جوانب روحانی وجود و اخالق آدمی است. سطوح 
 هاییدگاهدزمین و شناسی تحول اخالقی در مغربنشناسی رشد و رواننظری و عملی روا
مامیت گیرند، به تزیستی، اجتماعی، و شناختی قرار می که در سه گروه روانشناسان مذکور

رشد اخالقی آدمی توجهی ندارند و یا چنان متمرکز بر سطوح پایین تحول اخالق آدمی 
یر تحقیقات اخ .گیرندهستند که سطوح متعالی روحانی و عقالنی در اخالق را نادیده می

ه تربیت ی درنظریفرهنگ یهایریسوگشناسان غربی این نکته را روشن کرده است که روان
(. 0222نقل از هافمن، به ؛2331 ،؛ هایدت2331 ،؛ گالسمن2335 ،اخالقی وجوددارد )میلر

های مختلف دارای محتوا و معانی گوناگونی است و استفاده از رشد اخالقی در فرهنگ
های متفاوت از جامعۀ غربی عدم دستیابی مردم آن های کولبرگ در فرهنگآزمون

های معنایی دهد. واقعیت این است که نظامسطوح باالتر این رشد را نتیجه می ها بهفرهنگ
ای ههای اساسی با یکدیگر است و ما در پژوهشهای مختلف جهان دارای تفاوتدر فرهنگ

بسیاری دیگر نیز بر این باورند که تربیت  .خود باید به این نکته توجه دقیق داشته باشیم
ای دیگر بر عده(. 2313)کولبرگ،  ارزشی، مبتنی بر اصول تحول اخالقی نیستنداخالقی و 

این نکته تأکید دارند که وجود مفاهیم و تعابیر مختلف از تربیت اخالقی و ارزشی و وجود 
مدل تحول  ،2هاارزشی همچون مدل تبیین ارزش های متعدد مربوط به تربیت اخالقی ومدل

                                                           
1. values clarification 
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در این زمینه  های متعدد دیگر از عوامل عدم موفقیتو مدل 0ی، مدل عمل اجتماع2ساختاری
 هستند.

بیست و هفت کشور مختلف  روی افراد متعلق به2301که در سال  9یرسنادر پژوهش ا
اثبات رسیده است. های کولبرگ در مطالعۀ رشد اخالقی بهسوگیری فرهنگی آزمون
نیز همین سوگیری فرهنگی نظریه  مورد نوجوانان بودایی در 8مطالعات هاوبنر و گارود

ها در یک جامعه و این اساس، تقدم و ترتیب اهمیت ارزش دهد. برکولبرگ را نشان می
گذارد فرهنگ نیز بر چگونگی رشد اخالقی کودکان و نوجوانان و جوانان عمیقاً تأثیر می

اخالقی های مفاهیم دهد که کاستیمطالعات فراتحلیل نشان می (.2905آبادی، )لطف
 و باقی مانده است ها الینحلبسیاری از سؤال ؛های پیاژه بودهدر قلمرو نظریه منحصراً

با  و ای با مبانی نظری متفاوتزنجیره ها، طی تحقیقات طولی وضرورت دارد که این کاستی
های هاسـت کـه نظریهسال (.2932 شعبانی،شوند )تعامل اندیشمندان مسائل اخالقی برطرف 

قضاوت  های رشـدشناسی ژنتیک و رفتارگرایی اجتماعی )که مبتنی بـر دیـدگاهشناخت
( در مرکـز توجه اسـت1نـدورا و رویکرد یادگیری اجتمـاعی ب 5برگلواخالقی پیاژه و ک

رورش مـوزش و پای آشناسان و متخصصان علوم تربیتی و مورد استفادۀ مراکز مشـاورهروان
ما بوده و تاکنون نظریه و ابزار بومی مناسـبی در حوزۀ سنجش  شناسی کشورو سایر مراکز روان

تار و ساخ ،های نظریناوضوع قابل توجه این اسـت کـه بنیرشد اخالقی ارائه نشده است. م
های انگیزشی و احساس اخالقی، فرهنگ و ناها بدون توجه جدی به بنیدیدگاه محتوای این

 ی ارائه شده اسـت.های عینی اخالقاخالق، و رفتار و واکنش
رش ین طوسی بر نگآموزش رویکرد تربیت اخالقی خواجه نصیرالد: تحقیق فرضیه

 آموزان، مؤثر است.ابتدایی در فرآیند تربیت اخالقی دانش ۀآموزگاران دور

  

                                                           
1. structural development 

2. social action 

3. John R. Snarey 

4. Huebner, A.M.,& Garrod, A.C 

5. Kohlberg, L. 

6. Bandura, A 
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 روش
گروه تجربی  دو پس آزمون با -طرح پیش آزمون از وشبه تجربی  پژوهش حاضرروش 

ین تربیت اخالقی خواجه نصیرالد رویکرد آموزش ،رمستقلیمتغ وگواه استفاده شده است.
پژوهش جامعه آماری  تنظیم شده است. ساعت 90جمعاً  جلسه 0در طوسی است که 

 دبستان 8صورت تصادفی که به تهران بود شهر 0ابتدایی منظقه  ۀآموزگاران مدارس دور
صورت دو گروه به این نفر در 12 بودند که آموزگاران مدارسشامل نمونه آماری  انتخاب و

ای هدرکارگاهتجربی  گروه بودند. تجربیه گرونفر برای  92 نفر برای گروه گواه و 92 که
های الزم برای طراحی اثربخش تربیت مهارت و رویکردها با و آموزشی شرکت کردند

 تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی راکسب کردند. اساس رویکرد اخالقی بر
ال ؤس 92 شامله ک ساخته بودسنج محققنگرش پرسشنامه گیری متغیروابسته، اندازه ابزار

 اختیار رد پرسشنامه اطمینان از روایی پرسشنامه، یبرا ای لیکرت تنظیم شده بود.درجه 5
 بی پایایی ازارزیا منظوربه گرفت. یید قرارأت ارزیابی مورد از متخصصان قرارگرفت که بعد

 شدند. محاسبه 05/2و  08/2 بیترتای کرونباخ استفاده شدکه بهآلف روش بازآزمایی و دو
اداره کل آموزش  عمل آمده باهب یهایهماهنگ اساس برروش اجرا به این صورت بود که 

آموزگاران مدارس منتخب جلسات توجیهی  و رانیمد با ،0منطقه  تهران و پرورش شهر و
 در .آموزشی تنظیم گردید یهاکارگاهتقویم اجرایی  و شد برنامه آموزش کارکنان برگزار

 پس د.آوری شجمع دهی،پس از پاسخ و آزمون بین آنان توزیع شدجلسه پرسشنامه پیش نیا
ساس برنامه ا تجربی بر گروه آن به شیوه تصادفی به دوگروه تجربی وگواه تقسیم شدند. از

 رویکردها و با و کردندساعت شرکت  90 های آموزشی به مدتارگاهک آموزشی در
و  ریزی جلساتبرنامهگروه تجربی طرح تحقیق مطابق  شدند. آشنا نیاز های موردمهارت

آموزش دیدند.  ساعت 90(: هر هفته یک جلسه بـه مـدت آموزشی تدوین شدهمحتوای 
 ،هادفه اخالقی خواجه نصیرالدین طوسی، تیکردتربیرو تربیت اخالقی، مفهوم جلسه اول:

 مراحل سوم، جلسه ؛هاروش و اصول ،خواجه دگاهید دوم: جلسه ؛تربیت اخالقی روش
 ت ونقاط قو یبررس جلسه چهارم: طوسی؛ خواجه نصیرالدین تربیت اخالقی با رویکرد

  .وسیط خواجه نصیرالدینتربیت اخالقی  مبتنی بر یزشطراحی آمو ییچرا ضعف رویکرد،
-پس ،آموزشی یهاکارگاهاتمام  پس از آزمون اجراشد و شیپ قبل از اجرای آموزش،

 توصیفی و سطح دو وتحلیل نتایج در هیتجز نتایج تجزیه وتحلیل شد. و شد آزمون برگزار
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 در و رانحراف معیا و نیانگیم درصد، فراوانی و توصیفی از سطح در استنباطی انجام شد.
  استفاده شد.ش تحلیل کوواریانس رو سطح استنباطی از

آزمون نگرش معلمان نسبت به -پس آزمون و-پیش انحراف معیار مقایسه میانگین و .1جدول 
 تجربی گروه گواه و دو درطوسی رویکرد تربیت اخالقی خواجه نصیرالدین 

 انحراف معیار میانگین هاگروه آزمون

 پیش آزمون
 91/25 11/021 گواه

 02/20 028 تجربی

 پس آزمون
 52/22 29/023 گواه

 02/29 31/092 تجربی

آزمون نگرش معلمان گروه -پیش نیانگیم ،2جدول شماره  مندرج در یهاافتهیبراساس 
گروه  پس آزمون نگرش معلمان در نیانگیم است. بوده 028 یتجرب گروه و 11/021گواه 
 است. بوده 31/092آزمایش  گروه در و 9/023گواه 

هادرمتغیرنگرش معلمان نسبت به رویکرد تربیت اخالقی خواجه آزمون همگنی واریانس . 2 جدول
 تجربی نصیرالدین دردوگروه گواه و

 سطح معناداری 0درجه آزادی  2 یآزاددرجه  Fمقدار  متغیر
 p>25/2 50 2 011/2 نگرش معلمان

قرار  p>25/2سطح  شده در مشاهده F، 0مندرج درجدول شماره  یهاافتهیاساس  بر
 .شوندیمپذیرفته  هافرض همگنی واریانسبنابراین پیش دارد؛

 دانش آموزان تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون نگرش معلمان نسبت به تربیت اخالقی. 3جدول 
 پس ازتعدیل نمرات پیش آزمون

 توان اتا سطح معناداری F منبع تغییرات
 308/2 098/2 222/2 80/21 گروه

 p<22/2 سطح درشده  مشاهده F،9مندرج درجدول شماره  یهاافتهیبراساس 
دیل تع آزمون دوگروه پس از-شده بین میانگین نمرات پستفاوت مشاهده و معناداربود

آموزش رویکرد تربیت اخالقی تلفیقی  نیبنابرا ؛بوده است آزمون معنادار-نمرات پیش
 اساس رب داده است. تغییر آن را داشته و ثیرأنگرش معلمان ت برطوسی خواجه نصیرالدین 
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دهنده میزان باالی آزمون نشان و 30/2آزمون  توان بوده است. 09/2 رییتغمیزان  ضریب اتا
 تشخیص است. در

میانگین پس آزمون نگرش معلمان نسبت به رویکردتربیت اخالقی دانش آموزان پس . 4جدول 
 ازتعدیل نمرات پیش آزمون

 استاندارد انحراف میانگین گروه/نگرش معلمان
 08/0 01/020 گواه

 08/0 29/090 تجربی

نمرات پس آزمون نگرش معلمان  نیانگیم ،8مندرج درجدول شماره  یهاافتهیبراساس 
 یتجرب گروه در و 01/020گواه نسبت به رویکردتربیت اخالقی دانش آموزان درگروه 

 است بوده 29/090

تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات پس آزمون تغییرنگرش معلمان نسبت به رویکردتربیت  .5جدول 
 اخالقی دانش آموزان باتوجه به میزان تحصیالت وتحربه معلمان

 توان اتا سطح معناداری F منبع تغییرات
 p  213/2 080/2>25/2 350/2 تعامل گروه تجربه

 p  283/2 251/2>25/2 52/2 تعامل گروه وتحصیالت
 p  221/2 22/2>25/2 098/2 تعامل گروه، تجربه وتحصیالت

 نیبنابرا است. بوده p>25/2سطح  درشده  مشاهده  F،5جدول شماره  یهاافتهیبراساس 
 تاثیرآموزش درمعلمان ازنظرتجربه وتحصیالت آنان تفاوت نداشته است.

 گیریو نتیجه بحث
 0 تربیتی اخالقی خواجه نصیرالدین طوسی در یهادگاهیدگروه تجربی  این پژوهش در

نگرش آموزگاران  این آموزش بر ریتأث ساعت آموزش دیدند. 90 جمعاًجلسه آموزش 
 و 31/092این آزمون  این تحقیق میانگین گروه تجربی در یهاافتهی اساس بر .شدبررسی 

غییر کرده جه آموزش تنتی نگرش آموزگاران در نیبنابرا ؛تر از میانگین گروه گواه بودهباال
های تربیت اخالقی خواجه نصیرالدین طوسی موجب تغییر نگرش آموزگاران شیوه است و

تجربه  و التیتحص تغییر نگرش آموزگاران با توجه به سن، دست آمده درنتایج به شده است.
رفتارهای معلمان  و هانگرش بوده است. p>25/2سطح شده درمشاهده  Fنشان داده است

 جیتان آموزان باشد.تکامل اخالقی دانش یا مانع جریان رشد و کننده وکن است تسهیلمم
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 یزدی و یثمر (،2915) اریبخت ،(2915بوربور ) (،2918) مولوی کالنتری و یهاپژوهش
 .کنندیم دییتأآموزشی را  یهاکالس مثبت ریثأ( ت2905دادفر ) وضیایی  و (2905)

اخالقی، الزم است مدرسه و کالس درس به محیطی یابی به هدف تربیت برای دست
گیری آموزان بتوانند دربارۀ معضالت اخالقی تأمل کنند و با تصمیمتبدیل گردد تا دانش

تقالل فهم اس ترتیب، توانایی درك وعدالت و انصاف آشنا شوند. بدینجمعی مبتنی بر 
 نزدیک، صمیمی و همراه با احترامیابد. روابط به سطوح باالتر ارتقا می آموزااخالقی دانش

آموزان محیط مدرسه را شود دانشاندرکاران مدرسه موجب میآموزان و دستبین دانش
 نکتۀ مهم دیگر این است که قضاوت اخالقی مردم نه. امن، عادالنه و مشوق یادگیری بدانند

نیز  عرفی اجتماعیفقط ناشی از استدالل اخالقی بلکه متأثر از آداب و رسوم و قراردادهای 
های نظمیهست. این قراردادهای اجتماعی که عموماً برای حفظ نظام اجتماعی و کنترل بی

ونی ناشی از اجبارهای بیر عهد درونی استخالف قوانین اخالقی که نوعی ترفتاری است بر
 ادب اجتماعی فرد است.انۀ یاری دارد و موجب احترام و نشها حالت اختآن است و عمل به

مثالً اگر از نوجوانی دربارۀ درستی یا نادرستی غذا خوردن با دست در حضور مهمانان 
توان این که از نظر اخالقی نمیکند درحالیرا عملی مذموم تلقی میخانواده سؤال کنید آن
. داندا مبنای تربیت اخالق میخواجه طوسی، نفس ناطقۀ انسانی ر .کار را نادرست خواند

س ناطقه را دو قوۀ است: یکی قوۀ علمی و دیگری قوۀ عملی. کمال قوۀ علمی نظر وی، نفبه
اما  ؛دباش یابی به ادراك معارف و نیل به علوم شوق داشتهآن است که او در راستای دست

دیگر که به یکچنان ؛فعال خویش را مرتب و منظم گرداندکمال قوۀ عملی آن است که قوا و ا
 .(2932 کیانی،) موافق و مطابق شوند

ی تربیت اخالقی را سعادت خواجه نصیر، هدف واال در مورد هدف تربیت اخالقی،
توصیف کرده و  و در بیان مراتب واالتر، سعادت، آن را رسیدن به قرب ربوبی داندمی

واجه نصیر، عالوه بر دنیای مادی، خ داند. تربیت اخالقی از دیدگاههی میسعادت را عطیتی ال
 خواجه نصیرالدین طوسی های تربیت اخالقیروش .ت اخروی نیز هستکننده سعادتضمین

ربیت های تترین روشدر مرحله تأدیب، عادت دادن و بهره بردن از تشویق وتنبیه را اساسی
های شهای عام و روهای تربیت اخالقی را به روشداند. عالوه بر این، وی همچنین روشمی

های ها و حرفهای عام، شامل پرهیز از گوش دادن به داستانکند. روشخاص تقسیم می
کردن از شرکت در مراسم لهو و لعب، برقرای اعتدال در دو قوّۀ شهویه و  ناشایست و دوری
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های دادن کارهای نیک و روشغضبیه، پرهیز از تهییج و تحرك قوۀ غضبیه و شهویه، انجام
رذایل از جمله حیرت، جهل بسیط، جهل  نیترکشندهخاص نیز شامل معالجه برخی از 

این . (2919 خواجه نصیرالدین طوسی،). ودشمی کب، بددلی، ترس، افراط در شهوتمر
 است؛ زیرا اگر اخالق امری نسبی تلقی شود، دیگر تربیتاه خواجه مثبت در دیدگامری نکته 

 اخالقی معنایی نخواهد داشت. تفاوت دیگر در باب روش تربیت اخالقی، این است که

تقادی اع ولی پیاژه کید داردین روش آن عادت است، تأتربه روش سنتی که اصلیخواجه 
ربیت تواند در باالبردن ترسد، ترکیبی از هر دو روش، مینظر میبه این روش سنتی ندارد. به

همیت ا آید که هر دو اندیشمند بههای مذکور چنین بر میاخالقی فرد مؤثر باشد. از یافته
وش تربیت و رولی مبنای تربیت اخالقی، هدف تربیت اخالقی،  ؛اندتربیت اخالقی پرداخته

بر اساس تعریف و رسالتی است که انسان در  خواجه نصیر الدین طوسی اخالقی از منظر
داند و محور تربیت اخالقی را خدا می خواجه بینی توحیدی دارد. به عبارت دیگر،جهان

ا ی آن رکند و هدف نهایاساس و منشاء اخالق و تربیت اخالقی را در شریعت جستجو می
های تربیت داند. از منظر وی مبانی، اهداف، و روشهی میدت و قرب الرسیدن به سعا

ش سان را به مقصد اصلی خویبینی توحیدی تعریف شود تا اناساس جهاناخالقی، باید بر 
 (.0222 کیانی،رساند )

های که وقتی فراگیردرکالس کندیم انیب (0222 )به نقل ازسیمونونوماشاك، ربان
 ترطلوبم برای رفع نیازهایش به کارگیرد بگیردکه بتواند جدیدی یادآموزشی اطالعات 

 نیهمچن .ودریم باال باشد، معتبر کننده پیام قابل قبول وکه عرضهزمانی  هابرنامه اعتبار است.
ت به سبن باشند فعال ،شودیمها آموخته موضوعی که به آن صورتی که فراگیران در در

ژوهش نشان پ دست آمده دربه جینتا .دندهیمپاسخ  یترمثبتصورت فراگیران غیرفعال به
 هاآن بوده است. جلسات آموزشی مفید داشتند ها اظهاریآزمودن از درصد 30دادکه 

 آگاه شدن ازتحوه تربیت اخالقی دانش آموزان با را هاکالس بزرگترین دستاورد
 .انددانستهخواجه نصیرالدین طوسی تربیت اخالقی رویکرد

ازی سغنی منظورتربیتی خواجه نصیرالدین طوسی به آموزش معلمان براساس آرای
زشی برنامه آمو که در یمعلمان درسی به سمت تربیت اخالقی دانش آموزان است. یهابرنامه

 و ثرؤکسب شناخت رویکردهای م ند به پیشرفت مطلوب درنمی توا شرکت می کنند
 نمایندیم تربیت اخالقی ایفا فرایند در ثرتری راؤم نقش که الزم دارند، یاحرفههای مهارت
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 یهامدل ،اسالمیرویکردهای تربیت اخالقی اندیشمندان ایرانی  با .کندیمبه آنان کمک  و
 جراا پرورشی میهن اسالمی طراحی و نظام آموزشی و بهبود ثرتری برای تعالی وؤبومی وم

 اقداماتی است که نگرش معلمان را تربیتی ازهای روش اصول و شدن معلمان از آگاه کنند.
 .کندیمی پیشگیر جدید مسائلآمدن  پدید از و دهدمی نسبت به تربیت دانش آموزان تغییر

اساس اصول تربیتی خواجه نصیرالدین  بر و دهنداخالقی اهمیت می به آموزش دینی و آنان
 یهااوتتف به مراحل رشد، توجه انسان، کمال در تیقابل شرافت انسان، طوسی به کرامت و

 این اصول راهنمایی برای تربیت دانش آموزان است. و هدفمندبودن توجه دارد و فردی
نان دانش همنشی همساالن و نقش به نقش الگویی، معلمان تربیتی، یهاروشاساس  بر نیهمچن
 طیمح .دبرنیم یپ تربیت، تنبیه در تشویق و دانش آموزان و رشد مدرسه در و خانواده آموز،

 .کندیمشکوفایی استعدادهای بالقوه داش آموزان فراهم  و برای رشد یترمناسب
حکمت و فرهنگ ملّی، و دانش  دینی، یهاآموزهدر مدل رشد اخالقی مبتنی بر 

نوع تفکر، رفتار و احساس  ،زشیانگ خواجه نصیرالدین طوسی،مدل بومی  ،روانشناسی
در ارتباط درونی با یکدیگر طراحی کردیم، فرض ما آن است که وجود کودك  اخالقی

از بذرهای رشد و کمال است. طبیعت آدمی که در جریان زندگی اجتماعی با  ءمملو
 ساز رشد و کمال کودکان وهای اخالقی و غیراخالقی شکل گرفته است، هم زمینهویژگی

د گیری رشان است. مطالعۀ چگونگی شکلنوجوانان و هم پایۀ فجور و زوال تدریجی آن
گیری از فلسفۀ شناسی رشد فرد با بهرههای دانش رواناخالقی نیز با توجه به مهمترین یافته

و  جوانب مشترك و محکمات ادیان الهی و با تکیه بر و فرهنگ ملی بینی و خردگراییواقع
ی پذیر است. بر چنین اساسامکان ایرانی -از حکمت و عرفان اسالمی مخصوصاً با استفاده

از خردسالی تا دورۀ پختگی زندگی بزرگسالی،  توان مراحل رشد اخالق رااست که می
ت که تحول فرد در این مراحل سازی و آزمون کرد. دریافت ما از رشد اخالقی آن اسفرضیه
 د ودهوخیزهای فراوان رخ میطوالنی و تراکمی و با افت ،تدریجی ،صورتی پویابه رشدی

شناختی اخالقی فرد تسلط های یک دوره بر ساختار روانویژگی هرچند در یک زمان معین
های مراحل دیگر رشد اخالقی را نیز ای از برخی ویژگیترکیب پیچیده اما ؛بیشتری دارد

 توان در هر دوره در یک فرد مشاهده کرد.می
 کارهایهدف جستجوی راه پژوهی بادرس یهامیتمدرسه باید  ل اخالقی دربرای تحو

 ولید شودت آموزشی طرا حی و یهابسته اثربخش تربیت اخالقی دانش آموزان دوره ابتدایی،
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 و کرد تحول اخالقی را شناسایی یهایکاست، ترگستردهو از سوی دیگر، با انجام تحقیقات 
 همس ای،زنجیره طولی و مطالعات در گام برداشت. هاآنجهت رفع  درجانبه تالشی همه با

فردی  ثر سهم عواملأت ثیر وأت پرورش وجدان اخالقی مشخص شود و و رشد تربیتی فرد در
 تحقیقات آینده مطالعه شود. تحول اخالقی در تربیت اجتماعی در و
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