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A Review of the Content of the Quran Textbooks for the 
Junior High School Based on the Parameters of Islamic 

Approach in Moral Education *

é Objective: The present study was conducted to identify the parameters of the Islamic 
approach in moral education and analyze the content of the Quran textbooks in the junior 
high school based on those parameters. 

é Method: This study was conducted with a combination of library, Fuzzy Delphi, and 
Qualitative-Deductive Content Analysis Methods. In the library studies section, the research 
community consisted of scientific resources related to the research topic and the sampling 
method was available, which continued until the information saturation. The card repertoire 
was used to collect data and a qualitative method was used to analyze the data. In the 
Fuzzy Delphi section, the statistical population included professors working in universities 
of Hamadan Province in 1399 SH in the Fields of |educational science, psychology, and 
theology, 40 of whom were purposefully selected as a statistical sample. A researcher-made 
questionnaire was developed to collect data and the parameters of descriptive statistics were 
used to analyze the data. In the content analysis section, the statistical population consisted of 
the Quran textbooks for the junior high school, which were examined by the census method. 
A researcher-made content analysis checklist was used to collect the data and Shannon 
Entropy method was used to analyze the data. 

é Findings: The findings indicate an unbalanced distribution of parameters of Islamic 
approach in moral education in the content of the abovementioned books, in a way that the 
highest coefficient of importance is related to the Index of enjoining good and the lowest 
coefficient of importance is related to the indices of attention to innate human tendencies, 
self-improvement and self-actualization, self-knowledge, conscious choice and voluntary 
action.

é Conclusion: it is necessary to review the content of the abovementioned books based on the 
characteristics of the Islamic approach in moral education.
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چکیده
  é هدف: پژوهش حاضر با هدف شناســایی شاخص های رویکرد اسالمی در تربيت اخالقی و 
تحليل محتوای كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول بر اساس آن شاخص ها انجام شد.
   é روش:  این پژوهش با تركيبی از روشهای مطالعات كتابخانه ای، دلفی فازی، تحليل محتوای 
كيفیـ   قياسی و كمی صورت گرفت. در بخش مطالعات كتابخانه ای، جامعه پژوهش را منابع 
علمی مرتبط با موضوع تحقيق تشکيل داد و روش نمونه گيری از آن، در دسترس بود كه تا 
رسيدن به حد اشباع اطالعات ادامه داشت. برای جمع آوری داده ها از فيش و برای تجزیه و 
تحليل داده ها از شيوه كيفی استفاده شد. در بخش دلفی فازی، جامعه آماری شامل اساتيد 
شاغل در دانشگاه های استان  همدان در سال 1399 در رشته های علوم تربيتی، روانشناسی 
و الهيات بود كه 40 نفر از آن ها به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای 
جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحليل داده ها از شاخص های 
آمار توصيفی بهره گيری شد. در بخش تحليل محتوا، جامعه آماری را كتاب های درسی قرآن 
دوره متوسطه اول تشکيل داد كه به روش سرشماری بررسی شد. برای جمع آوری داده ها 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

88

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال ششم
 ë 2 شمارة
ë 19 شمارة پیاپی
ë 1400 تابستان

از چک ليست محقق ساخته تحليل محتوا و برای تجزیه و تحليل داده ها از روش    آنتروپی 
شانون بهره  برداری گردید. 

  é یافته ها: یافته ها حاكی از توزیع نامتوازن شاخص های رویکرد اسالمی در تربيت اخالقی  در 
محتوای كتاب های نامبرده است، به طوری كه بيشترین ضریب اهميت مربوط به شاخص امر 
به معروف و كمترین ضریب اهميت مربوط به شاخص های توجه به تمایالت فطری انسانی، 

خودسازی، خودشکوفایی، خودشناسی، انتخاب آگاهانه و فعل ارادی می باشد.
é  نتيجه گيری: بازنگری در محتوای كتاب های مذكور بر اساس شاخص های رویکرد اسالمی در 

تربيت اخالقی ضروری است.

واژگان کلیدی: تربيت اخالقی، رویکرد اسالمی، كتاب های درسی قرآن، متوسطه اول.

مقدمه
مقوله تربيت اخالقی1 به دليل نقش به سزايی كه در تنظيم امور زندگی انسان دارد، 
همواره مورد توجه فالســفه، انديشمندان، متفكران اجتماعی و علمای اخالق بوده است 
)وجدانــی، 1398: 15(.  اين مهم در اديان توحيدی و از جمله دين اســالم نيز جايگاه 
ويژه ای دارد، به طوری كه خداوند متعال در ســوره شمس پس از يازده سوگند پی در پی 
تأكيد می فرمايد كه رســتگاری و خوشبختی بشــر قطعاً در گرو آراسته شدن به فضايل 
اخالقی اســت )ســوره شــمس: آيه 9(. بنا بر آيات قرآن كريم )مانند آل عمران: 64( و 
همچنين روايات متعدد از رســول اكرم )ص( و ائمه اطهار )ع( تربيت اخالقی بزرگ ترين 
هدف بعثت پيامبران بوده اســت. بر همين اســاس، دين مبين اسالم با ارائه غنی ترين 
معارف الهی، صاحب گســترده ترين نظام اخالقی و به تبع آن، تربيت اخالقی اســت. از 
سوی ديگر با تمركز بر برنامه تربيت اخالقی رويكرد اسالمی می توان بيان داشت كه در 
نظام اخالقی اســالم، تكاليف و الزام های اخالقی، مسبوق به غايتی است كه همان كمال 
مطلوب انســان می باشــد و با اراده، اختيار و انتخاب همراه هستند )حقيقت و مزيدی، 
1387: 123(. از  اين رو، می توان گفت كه دست يابی به فالح و رستگاری كه قرآن كريم 
آن را به عنوان مطلوب و غايت نهايی افعال اختياری آدمی معرفی می كند، تنها در سايه 
تربيت اخالقی فرد محقق می شود، ليكن مرور پيشينه پژوهش های انجام شده بيانگر آن 
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است كه با وجود تأكيد تعاليم اسالمی بر مفاهيم بنيادی و اساسی، برای اخالق و پرورش 
اخالقی كه با توجه به تعاليم دينی، به عنوان مسير سعادتمندی و رستگاری انسان در نظر 
گرفته شده و بسيار جامع تر و كامل تر از هر نظريه ای به اهميت اين موضوع پرداخته است، 
هنــوز فرصت های يادگيری كاربردی در چارچوب برنامه درســی، برای پرداختن به  اين 
مهم  ايجاد نشده و تنها به ايراد اهداف آرمانی و غايی بسنده شده است )شريفی و ميرشاه 
جعفری، 1395: 129(. در حالی كه جوامع به طور اعم و جوامع اســالمی به طور اخص، 
نيازمند بهره گيری از روشهای تربيت اخالقی در حوزه تعليم و تربيت اسالمی می باشند 
تا در ســايه آن، افرادی خداجو، مســئول، متعهد و پايبند به اصول اخالقی تربيت شوند 
)بختياری و توسلی، 1395: 34(. از جمله می توان به يافته های تحقيق انصاری و محسنی 
پور )1397( اشــاره كرد كه حاكی از آن است كه مدارس متوسطه در زمينه مقوله هايی 
چون هويت دينی و بسترسازی رشد اخالقی دارای عملكرد ضعيف می باشند. يا می توان 
به نتايج پژوهش يادگاری، صالحی و ســجاديه )1398( تمركز نمود كه بيانگر آن است 
كه كم توجهی مدارس نســبت به تربيت اخالقی دانش آموزان دوره متوســطه، زمينه ای 
مناســب برای بروز پيامدهايی نامناسب در آنان را فراهم می نمايد. همچنين می توان به 
نتايج پژوهش كوشی، موسی پور، آرمند و محبی )1399( اشاره كرد كه نشان داد آموزش 
و پرورش بايد با يک برنامه ريزی درســت به دنبال بهبود شــناخت، باور و رفتار اخالقی 
دانش آموزان به عنوان شــهروندان مسئول و متعامل باشــد. لذا در  اين خصوص ضروری 
است كتاب های درسی، ارزش ها و باورهای اخالقی را در دانش آموزان نهادينه كنند تا اين 

ارزش ها و باورها در رفتار آنان نمود يابد.  
 بدين لحــاظ می تــوان نتيجه گيری نمود كــه دنيای حاضر به آمــوزش و پرورش 
اخالق محور نياز جدی دارد. از  اين رو، توجه به اخالق گرايی در تعليم و تربيت از مهم ترين 
توصيه ها و نگرانی های آموزش و پرورش در هر كشوری است )چمل نژاد و ذاكری ، 1395: 
157(. بر اين اســاس می توان گفت يكی از مهم ترين و اساسی ترين اهداف نظام آموزشی 
در كشــورهای مختلف جهان به ويژه كشــورهايی كه با نگاهی دينی، دغدغه آراستگی 
دانش آموزان به صفات و فضايل اخالقی و ارزشــی را دارند، تالش در جهت فراهم كردن 
زمينه های الزم برای تقويت تربيت اخالقی شايسته و كارآمد يادگيرندگان خود می باشد 
و الزمه دســت يابی به  اين هدف بزرگ در نظام آموزش و پرورش، توجه به برنامه درسی 
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تربيت اخالقی1 اســت )احمــد زاده، 1398: 43(. برنامه درســی تربيت اخالقی در واقع 
منظومه ای است كه در آن رويكرد كلی برنامه درسی اخالق و عناصر وابسته به آن به طور 
صحيح مشــخص می گردد و ســاز و گاری  اين عناصر با رويكرد و فرهنگ حاكم بر نظام 
آموزشــی تضمين می گــردد (Jainz, 2017:243).   بدين ترتيب به نظر می آيد در جامعه 
 ايران، يكی از مســائل مهم در جريان تربيت اخالقــی فراگيران كه بايد مورد توجه جدی 
سياست گذاران، متوليان تربيتی، برنامه ريزان درسی و مولفين كتاب های درسی قرار گيرد، 
تمركز بر رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی است كه به عنوان راهكاری مكمل برای كسب 
موفقيت در مسير جريان تربيت اخالقی فراگيران مطرح شده است.  در  اين راستا، يافته های 
پژوهش امينی مشهدی و غفاری )1392( بيانگر آن است كه نظام آموزش و پرورش  ايران 
 به منظور تحول ارزشی نيازمند آن است كه به همان ميزان كه به تربيت دينی توجه دارد،

به تربيت اخالقی نيز به عنوان رويكردی مهم در قلمرو تربيت ارزشی توجه داشته باشد؛ چرا 
كه اخالقيات در دين اســالم، اهميت بسيار وااليی دارد. به همين  دليل به زعم محققان از 
جمله حاجی بابائيان اميری )1395(  تربيت اخالقی بايد در رأس برنامه های تربيتی باشد؛ 
زيرا امروزه بحران های اخالقی نوع انســان را تهديد می كند و روز به روز دامنه ی آن رو به 
گسترش است. بدين  لحاظ يكی از معضالتی كه توجه روان شناسان و كارشناسان علوم تربيتی 
را بيش از پيش به خود معطوف داشته، شيوع ناهنجاری های اخالقی در ميان اقشار مختلف 
جامعه، به ويژه نوجوانان است؛ زيرا از منظر علم روان شناسی دوره نوجوانی، از مراحل بسيار 
مهم تحول شخصيت به شمار می رود كه اوج بروز عواطف، قدرت غرايز و حاكميت احساسات 
است و به مراتب دشوارتر و حساس تر از دوره كودكی است؛ چرا كه  اين دوران، بحرانی ترين 
مرحله زندگی اســت كه روان و جسم فرد دستخوش تغيير و دگرگونی می شود و چنانچه 
فرد در معرض انحراف قرار گيرد به ســرعت، رفتارهای به هنجار او به رفتارهای نا به هنجار 
تبديل می گردد )نساجی، 1395: 55(. در مجموع به اذعان اكثر پژوهشگران از جمله كيان 
)1396( می توان گفت كه نقش  برنامه های درسی و طراحان آن، در تحقق تربيت اخالقی 
و دينی بسيار حساس است و فقدان برنامه ريزی ماهر و با صالحيت، آسيب جّدی در  اين 
زمينه قلمداد می شود. به عبارت ديگر، می توان بيان داشت كه تربيت اخالقی در فرهنگ 
خانواده شكل گرفته و ادامه می يابد و پس از آن، در فرهنگ آموزشی و برنامه های درسی 
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مؤسسه های تربيتی كامل می شود. بنابراين با مرور تحقيقات پيشين می توان نتيجه گيری 
نمود كه جايگاه برنامه های درســی در رشــد تربيت اخالقی فراگيران بسيار مهم است و 
فقدان برنامه ريزی كارآمد، رشد تربيت اخالقی در دانش آموزان، به ويژه نوجوانان را با چالش 
مواجه می كند؛ زيرا دوره نوجوانی يكی از مراحل مهم و برجســته رشد و تكامل اجتماعی 
و روانی فرد به شمار می رود. در  اين دوره احتياج به تعادل هيجانی و عاطفی به ويژه تعادل 
بين عواطف و عقل، درك ارزش وجودی خويشتن، خودآگاهی، انتخاب هدف های واقعی در 
زندگی، اســتقالل عاطفی از خانواده، حفظ تعادل روانی و عاطفی خويش در مقابل عوامل 
فشارزای محيطی، برقراری روابط سالم با ديگران، كسب مهارت های اجتماعی الزم، شناخت 
زندگی ســالم و مؤثر و چگونگی برخوداری از آن از مهم ترين نيازهای نوجوانان به شــمار 
می روند. بدين لحاظ می توان بيان كرد كه اين قشــر پر تحرك با  اين ويژگی ها، با فاصله ای 
نسبتاًً كوتاه جايگزين نسل پيشــين خود شده و امور گوناگون كشور را در دست خواهند 
گرفت. لذا فراهم كردن زمينه های رشد مناسب و مطلوب به خصوص در بعد اخالقی برای 
آن ها و جامعه ضروری اســت )كريمی و فكری،1392: 74(. ليكن مرور پيشينه پژوهش ها 
نشان می دهد علی رغم اهميت حوزه قرآن و معارف اسالمی در تربيت اخالقی دانش آموزان، 
محتوای كتاب های درســی قرآن دوره متوسطه اول از منظر ميزان تأكيد به شاخص های 
رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی تا كنون مورد بررسی و تحليل پژوهشگران قرار نگرفته 
است و صرفاً برخی پژوهشگران به بررسی محتوای كتاب های درسی قرآن دوره ابتدايی از 
لحاظ ميزان توجه به مفاهيم دينی و اخالقی پرداخته اند از جمله عابدينی بلترك )1399( 
در پژوهشــی به بررســی جايگاه تربيت اخالقی در كتاب های درسی هديه های آسمانی و 
قرآن دوره ابتدايی پرداخته اســت. نتايج  اين پژوهش نشان داد كه بر خالف تأكيد اسناد 
باالدســتی به مقوله تربيت اخالقی، در كتاب های درسی مذكور، آن طور كه بايد  به بحث 

تربيت اخالقی پرداخته نشده است. 
 در  اين راســتا، حســنی و وجدانی )1395( نيز در پژوهشی، الگوی تربيت اخالقی 
در كتاب هــای آموزش قرآن دوره ابتدايی مورد نقد و بررســی قرار دادند و دريافتند كه 
الگوی تربيت اخالقی كتاب های درسی قرآن دوره ابتدايی، ساده است و آن گونه كه بايد 
تأمل های اساســی و دقيقی در آن صورت نگرفته است و طراحی و تدوين نقشه ای كالن 

برای طرح ارزش های اخالقی توسط برنامه ريزان آموزش قرآن ضروری است. 
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افكاری )1393( نيز در رساله دكتری خود، ضمن شناسايی 5 مؤلفه تربيت اخالقی در 
رويكرد اسالمی، محتوای كتاب های درسی دوره ابتدايی از جمله كتاب های درسی قرآن را 
از منظر ميزان توجه به مؤلفه های مذكور مورد بررسی قرار داد. نتايج اين پژوهش نشان داده 
است كه علی رغم اهميت نقش نهاد آموزش و پرورش در جريان تربيت متربيان و نيز محور 
بودن اساســی كتاب های درسی در جريان تعليم و تربيت، در كتاب های درسی قرآن دوره 
ابتدايی به مســئله مهمی چون تربيت اخالقی به طور علمی پرداخته نشده و اكثر مطالب 
كتاب های درسی مذكور به شكل مضمون هايی حاوی پند و اندرز ارائه گرديده و برای ارتباط 

مؤلفه های تربيت اخالقی با زندگی روزمره دانش آموزان فعاليتی پيش بينی نشده است.
درامامی )1390( در پايان نامه كارشناسی ارشد خود به تحليل محتوای كتاب های درسی 
پايه های ســوم تا پنجم ابتدايی از جمله كتاب های درســی قرآن، به منظور بررسی بعضی از 
مؤلفه های تربيت اخالقی )مانند صداقت، احترام به خود و ديگران، امانت داری، وفای به عهد، 
نيكی به والدين و مهربانی( و نيز شيوه ارائه آن ها پرداخت و دريافت كه به رغم نقش كليدی 
نهاد آموزش و پرورش در فرايند تربيت فراگيران و نيز نقش اساسی كتاب های درسی در فرايند 
تعليم و تربيت، در كتاب های درسی قرآن دوره ابتدايی به مسئله مهمی چون تربيت اخالقی 
به طور جدی پرداخته نشده و بيشتر مطالب كتاب های درسی  نامبرده به شكل مضمون های 
انتزاعی ارائه شــده و از شيوه های مناسب با ســن دانش آموزان، كمتر بهره برده شده است.   
 بنابراين تأمل در پژوهش های پيشين گويای خالء پژوهشی در زمينه تحليل محتوای 
كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول بر اساس ميزان تأكيد به شاخص های رويكرد 
اسالمی در تربيت اخالقی اســت. لذا با عنايت به لزوم پر كردن خالء مطالعاتی موجود، 
نقد و بررســی محتوای كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول بر اساس ميزان توجه 
به شاخص های رويكرد اســالمی در تربيت اخالقی ضروری به نظر می رسد. بدين لحاظ 
پژوهش حاضر با هدف شناسايی شاخص های رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی و تحليل 
محتوای كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول بر مبنای ميزان توجه به آن شاخص ها 

انجام شد. لذا پرسش های پژوهش فعلی عبارتند از:
1. شاخص های اساسی رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی كدامند؟

2. ميزان توجه به شاخص های رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی در كتاب های درسی 
قرآن دوره متوسطه اول چگونه است؟
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روش پژوهش
پژوهش فعلی با تركيبی از روشهای مطالعات كتابخانه ای، دلفی فازی، تحليل محتوای 
كيفی ـ قياســی و كمی صورت گرفت. در مرحله اول، به منظور شناسايی شاخص های 
رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی،  از روش مطالعات كتابخانه ای استفاده شد. در بخش 
مطالعات كتابخانه ای، جامعه پژوهش را كليه منابع علمی معتبر مرتبط با موضوع تحقيق 
از جمله پژوهش ها و تأليفات تشكيل داد كه از مهم ترين آن ها می توان به مقاله زبان دان 
)1398(، كتاب تربيت اخالقی غربا و دهباشی )1395(، رساله دكتری افكاری )1393(، 
پايان نامه كارشناسی ارشد درامامی )1390( اشاره نمود. روش نمونه گيری از  اين جامعه، 
نمونه گيری در دســترس بود كه تا رسيدن به حد اشــباع اطالعات ادامه يافت. در  اين 
بخش، برای جمع آوری داده ها از فيش و برای تجزيه و تحليل داده های كيفی حاصل از 

مطالعات كتابخانه ای، فرايند سه مرحله ای بدين شرح دنبال شد:
1( تقليل يا تلخيص داده ها، 2( ارائه يا نمايش داده ها و 3( نتيجه گيری يا تأييد.

در مرحله دوم، جهت رســيدن بــه اجماع نظر خبرگان در رابطه با تأييد درســتی 
شــاخص های استخراج شــده، از روش دلفی ـ فازی بهره برداری شد. روش دلفی فازی 
توســط كافمن و گويتــا ابداع شــد (Cheng & Lin, 2002:178).  ايــن روش با هدف 
دســت يابی بــه توافق آراء در رابطه بــا موضوعی خاص در بين خبــرگان به كار گرفته 
می شــود (Fang, Cheng & Por, 2013:304). البته تصميم های اتخاذ شــده توســط 
خبرگان در  اين روش، بر اساس صالحيت فردی آنان و ذهنی است. بنابرايـــن بـــهتر 
است داده هـــا به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمايش داده شوند. بدين لحاظ می توان 
گفت، مراحل اجرايی روش دلفی فازی در واقع تركيبی از اجرای روش دلـــفی و انجـام 
 تـحليل هـــا بـــر روی داده ها با استفاده از تعاريف نظريـــه مجموعه هـای فـازی است

(Roy and Garai, 2012:47). همچنيــن می تــوان گفــت، پايه تكنيــک دلفی بر اين 

اســت كه نظر متخصصان هر حــوزه علمی در موضوعات مرتبط بــا آن حوزه، بهترين 
نظر اســت. بنابراين برخالف روش    تحقيق پيمايشــی، اعتبــار روش دلفي نه به تعداد 
 شركت كنندگان، بلكه به اعتبار علمي متخصصان شركت كننده در پژوهش بستگي دارد

(Scalamovsky, Hartman & Crane, 2007). بدين ترتيــب می تــوان گفــت، انتخاب 

اعضــای خبرگان، عنصری حياتی در موفقيت مطالعات دلفی اســت، ليكن در ارتباط با 
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 تعــداد خبرگان مورد نياز برای دلفی ســنتی و دلفی ـ فازی اجمــاع نظر وجود ندارد.
(Mullen, 2003:41) به طــوری كه تعــداد متخصصان اين تكنيک از 10 تا 50 نفر قابل 

تغيير است؛ چرا كه از يک منظر، تعداد اعضای گروه خبرگان بايد به اندازه كافی باشد تا 
پاسخ ها، الگوی خاص خود را نشان دهند، اما از منظری ديگر، تعداد اعضای گروه خبرگان 
نبايــد آنقدر بزرگ باشــد كه موجب پيچيدگی گردد و احتمــال اختالف عقايد را زياد 
نمايد (Okoli and Pawlowski, 2004). بدين لحاظ در بخش دلفی فازی، جامعه آماری 
را اســاتيد شاغل در دانشگاه های اســتان  همدان در رشته های علوم تربيتی، روانشناسی 
و الهيات در ســال 1399 تشــكيل داد كه 40 نفر از آن ها به صــورت هدفمند به عنوان 
نمونه آماری انتخاب شــدند. در  اين بخش، برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق 
ســاخته حاوی 12 شاخص رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی در قالب طيف ليكرت پنج 
درجه ای از خيلی زياد تا خيلی كم بهره گيری شــد كه بر اســاس شاخص های استخراج 
شــده در مرحله قبل طراحی شــد. روايی صوری و محتوايی پرسش نامه توسط جمعی 
از متخصصان بررســی و تأييد شد. جهت سنجش پايايی پرســش نامه از ضريب آلفای 
كرونباخ بهره برداری شــد كه ضريب 0/88 به دست آمد و در نهايت تأييد شد. از معيار 
اعتبار اعضا در شيوه اعتباريابی نيومن نيز برای بررسی اعتبار داده های مربوط به تكنيک 
دلفی فازی اســتفاده شد. اعتبار اعضا در معيار اعتباريابی نيومن زمانی اتفاق می افتد كه 
 يــک محقق، نتايج حاصله را به اعضا برمی گرداند تا در مــورد كفايت آن داوری نمايند 
 (Neuman, 2006:404). بنابرايــن در  ايــن پژوهــش، با توجه به آن كــه در تكنيک

دلفی- فازی، نتايج مربوط به هر مرحله به خبرگان برگشت داده  شد و نظر آن ها مجدداً 
دريافت  گرديد، اعتبار اعضا برقرار است.  همچنين جهت تجزيه و تحليل داده های كمی 

حاصل از دلفی فازی، از شاخص های آمار توصيفی نظير فراوانی استفاده گرديد.  
در مرحله سوم، به منظور تحليل محتوای كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول 
بر مبنای ميزان توجه به شاخص های استخراج شده و تأييد شده در مراحل قبلی از روش 
تحليل محتوای كيفیـ  قياسی و كمی بهره گيری شد. تحليل محتواي كيفيـ  قياسي با 
استفاده از نظريه ها و رويه هاي موجود، تجربه ها يا دانش متخصصان و تحقيقات پيشين 
آغاز مي شود. مفهوم ها و متغيرها، مقوله ها و كدها و روابط ميان آن ها و سازه هاي تحليل، 
پيش از ورود به متن و تحليل داده ها، براساس پيشينه، تعريف و تدوين مي شوند. جنس 
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استنتاج قياس است كه اطالعات و دانش موجود را براي فهم اشياء يا شكل دادن به آراء 
به كار مي گيرد )تبريــزی، 1391: 128(. واحد ثبت به بخش معنادار و قابل رمزگذاری 
محتوا اطالق می شــود. از  اين رو، واحد ثبت در  اين تحليل را مضامين تشكيل داد؛ زيرا 
معروفی و يوســف زاده )1388( معتقدند مضمون ها پر  ارزش ترين واحدهايی هستند كه 
در تجزيه و تحليل محتوا بايد مدنظر قرار گيرند و منظور از مضامين، معنای خاصی است 
كه از يک كلمه يا جمله يا پاراگراف مســتفاد می شــود.  اين مضمون ها، فضای خاص و 
مشخصی را اشغال نمی كنند؛ چون يک جمله ممكن است چند مضمون داشته باشد و يا 
چند پاراگراف متن، ممكن است فقط يک مضمون داشته باشد. همچنين در  اين بخش 
از پژوهش، روش شــمارش نيز فراوانی است و مقوله بندی با روش جعبه ای است؛ يعنی 
طبقات )مقوله ها( پيش از اجرای تحقيق تعيين می شــوند و به همين دليل به آن، روش 
از پيش تعيين شــده نيز گويند )نوريان، 1387(. در بخش تحليل محتوا، جامعه آماری 
شــامل كتاب های درسی قرآن دوره متوســطه اول در سال تحصيلی 1399-1398 بود 
كه به روش تمام شــماری مورد بررسی قرار گرفت. لذا در مجموع محتوای 3 جلد كتاب 
شامل 384 صفحه بر اســاس شاخص های استخراج شده و تأييد شده در مراحل قبلی، 
به روش سرشــماری مورد تحليل قرار گرفت. در  اين بخــش، برای جمع آوری داده ها از 
چک ليست محقق ساخته تحليل محتوا استفاده شد. چک ليست محقق ساخته تحليل 
محتوا بر اساس شاخص های اســتخراج شده از تحليل منابع علمی در دسترس و تأييد 
شده توسط خبرگان طراحی گرديد، لذا می توان گفت  اين ابزار از روايی مطلوبی برخوردار 
اســت. همچنين از تكنيک اجرای مجدد برای اطمينان از ثبات اندازه گيری سياهه ثبت 
داده ها و تعيين ميزان پايايی اين ابزار بهره گيری شد كه ضريب پايايی 0/89 به دست آمد 
كه نشان از پايايی قابل قبول ابزار جمع آوری داده بود. همچنين تجزيه و تحليل داده های 
حاصل از تحليل محتوای كتاب های منتخب، با استفاده از روش    آنتروپی شانون كه يكی 
از روشهای تصميم گيری چند معياره برای محاسبه وزن شاخص هاست، با طی چهار گام 

به شرح ذيل انجام گرفت:
1( تشــكيل ماتريس تصميم پژوهش كه سطرها مشتمل بر كتاب های درسی قرآن 
دوره متوســطه اول و ستون ها مشتمل بر شاخص های رويكرد دينی با عنايت به 

مكتب اسالم در تربيت اخالقی می باشند؛
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2( تشكيل ماتريس تصميم نرمال شده با استفاده از روش نرمال سازی ساده، به منظور 
تبديل داده ها به داده های بهنجار شده؛

3( محاسبه مقادير مربوط به آنتروپی هر شاخص؛
4( محاسبه مقادير مربوط به وزن هر شاخص.

یافته های پژوهش
پاسخ به پرســش اول پژوهش: شاخص های اساســی رويكرد اسالمی در تربيت 

اخالقی كدامند؟
به منظور پاســخگويی به پرســش پژوهشــی شــماره يک، ابتدا از روش مطالعات 
كتابخانه ای جهت استخراج شاخص های رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی، مطلوِب دوره 
اول متوسطه از تحليل منابع علمی در دسترس تا رسيدن به حد اشباع اطالعات استفاده 
شد، سپس از تكنيک دلفی فازی با طی مراحل ذيل جهت رسيدن به اجماع نظر خبرگان 
حوزه تربيت اخالقی در رابطه با تأييد درســتی شاخص های اســتخراج شده، از طريق 

تكميل پرسش نامه محقق ساخته بهره گيری شد:

تعریف متغيرهای كالمی: در جدول شــماره )1( دامنه متغيرهای كيفی تعيين 
شده است تا خبرگان با ذهنيت يكسان به سؤال ها پاسخ دهند.

جدول شماره 1. اعداد فازی مثلثی متغيرهای كالمی

عدد فازی قطعی شدهعدد فازی مثلثی متغيرهای كالمی

0/9375)0 و 0/25 و 1 (خيلی زیاد

0/75)0/15 و 0/15 و 0/75 (زیاد

0/5)0/25 و 0/25 و 0/5 (متوسط

0/25)0/15 و 0/15 و 0/25 (كم

0/0625)0/25 و 0 و 0 (خيلی كم
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در جدول شــماره )1( اعداد فازی قطعی شــده، با بهره گيری از فرمول مينكووسكی 
به صورت رابطه )1( به دست آمده اند: 

رابطه )1(: 

نظرســنجی مرحله اول: در  اين مرحله، 12 شاخص استخراج شده از مطالعات 
كتابخانه ای، در قالب پرســش نامه به خبرگان ارســال گرديد كه نتايج شــمارش 
پاسخ های آن ها و ميانگين فازی زدايی شده هر شاخص كه با استفاده از روابط )1( 

و )2( و )3( محاسبه شده در جدول شماره )2( ارائه شده است.

رابطه )2(:                                  

رابطه )3(:     

              

در روابط فوق Ai بيانگر ديدگاه خبره i    ام و A  ميانگين ديدگاه هاي خبرگان اســت 
)چنگ و لين، 2002(.

جدول شماره 2. نتایج شمارش پاسخ های مرحله اول نظرسنجی 

شاخص های 
رویکرد اسالمی

در تربيت اخالقی 

عالمت
اختصاری 

شاخص

ميزان موافقت خبرگان 

 )χ 1(  
خيلی 

خيلیكممتوسطزیادزیاد
 كم

é استفاده از اسوه ها، سرمشق ها و الـگوهای 
مطلوب جـهت پـرورش و تـثبيت صفـات 

خوب اخالقی
3451000/90ش1

é توجه به تمايالت و گرايش های فطری پاك 
انسانی و پرورش همه جانبه آن در رسيدن 

به كمال
3243100/87ش2

é توجه به ارزشمـندی كـسب علـم، دانـش، 
شناخت، معرفت، بينش و بصيرت جهت 

رفتار عالمانه 
20911000/78ش3

é توجه به خـودسـازی جـهت شـكل گيری 
3721000/92ش4صفات نيک اخالقی

و خردورزی  تعقل  و  تفكر  روحيه  ترويج   é
3370000/90ش5پيرامون موضوعات اخالقی، اعمال و رفتار
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شاخص های 
رویکرد اسالمی

در تربيت اخالقی 

عالمت
اختصاری 

شاخص

ميزان موافقت خبرگان 

 )χ 1(  
خيلی 

خيلیكممتوسطزیادزیاد
 كم

é ارتقای آگاهی و بصيرت اخالقی به طرق 
مختلف مانند موعظه، تذكر، تمثيل، ارائه 
داستان های اخالقی و عبرت آموز و يا ايجاد 
فرصتی برای بحث و گفتگو درباره مسائل 

اخالقی 

201010000/78ش6

é تأكيد به خودشكوفايی جهت شكل گيری 
2695000/84ش7صفات مناسب اخالقی

به  دعوت  معروف جهت  به  امر  به  توجه   é
26410000/81ش8فضايل اخالقی 

é توجه به نهی از منكر جهت دوری از رذايل 
2875000/85ش9اخالقی

é تمركز بر خودشناسی جهت شكل گيری 
3370000/90ش10صفات مطلوب اخالقی

é توجه به خداشناسی و پذيرش اصل توحيد 
تعالی  و  رشد  جهت  پروردگار  يگانگی  و 

اخالقی
3073000/87ش11

فعل  و  آگاهانه  انتخاب  اختيار،  به  توجه   é
و  رفتار  الهی جهت  نيت  با  ارادی همراه 

عمل آگاهانه
22414000/77ش12

يافته های جدول شماره )2( نشان می دهد كه خبرگان درباره بيشتر شاخص ها توافق 
نظر زيادی دارند.

نظرسنجی مرحله دوم: در  اين مرحله، نظرات خبرگان در خصوص معرفی ساير 
شاخص های رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی كه در مرحله قبل در قالب سؤال باز 
در انتهای پرســش نامه اخذ شده بود، توسط جمعی از صاحب نظران پااليش گرديد 
 و   شــاخص های »تأكيد به پرهيز از محيط های فاســد جهت زمينه ســازی برای 
تربيت اخالقی« و »تمركز بر دوری از افراد ناســالم به منظور زمينه ســازی برای 
تربيت اخالقی« به ترتيب با عالمت اختصاری )ش13( و )ش14( به شاخص های 
رويكرد اســالمی در تربيت اخالقی اضافه شد. ســپس خبرگان با توجه به ميزان 
اختــالف ديدگاه آن ها با ميانگين ديدگاه ســاير خبرگان در مرحله اول، دوباره به 
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پرسش نامه   پاسخ دادند كه نتايج آن در جدول شماره )3( ارائه شده است. چنانچه 
اختالف بين دو مرحله، كمتر از حد آستانه خيلی كم )0/1( باشد، در  اين صورت 

  .(Cheng & Lin, 2002) فرايند نظرسنجی متوقف می شود

 جدول شماره 3. نتایج شمارش پاسخ های مرحله دوم نظرسنجی
 و مقایسه آن با نتایج مرحله اول

عالمت اختصاری
شاخص های رویکرد اسالمی

 در تربيت اخالقی 

ميزان موافقت خبرگان 

)χ 1(
  

)χ 2 - χ 1( خيلی 
خيلیكممتوسطزیادزیاد

كم

3550000/910/01ش1

3262000/890/02ش2

22135000/820/04ش3

3820000/930/01ش4

3640000/920/02ش5

23107000/810/03ش6

28102000/870/03ش7

2695000/840/03ش8

26122000/860/01ش9

3820000/930/03ش10

3082000/880/01ش11

2893000/860/09ش12

-25105000/84 ش13

-26113000/85ش14
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يافته های جدول شماره )3( بيانگر آن است كه در مرحله دوم، نظرسنجی درباره 
12 شــاخصی كه ميزان اختالف نظر راجع به آن ها كمتر از )0/1( می باشــد، متوقف 

شد. 

نظرسنجی مرحله سوم: در  اين مرحله، خبرگان با توجه به ميزان اختالف ديدگاه 
آن ها با ميانگين ديدگاه ســاير خبرگان در مرحله دوم، دوباره به پرسش نامه ای كه 
شامل 2 شــاخص باقيمانده از مرحله قبل بود، پاسخ دادند كه نتايج آن در جدول 

شماره )4( آمده است.

 جدول شماره 4. نتایج شمارش پاسخ های مرحله سوم نظرسنجی
و مقایسه آن با نتایج مرحله دوم 

عالمت اختصاری شاخص های 
رویکرد اسالمی در تربيت 

اخالقی

ميزان موافقت خبرگان 

)( )(  خيلی 
 خيلیكممتوسطزیادزیاد

 كم

27121000/870/03ش13

29110000/890/04ش14

يافته های جدول شماره )4( حاكی از آن است كه در مرحله سوم، نظرسنجی درباره 
2 شــاخص فوق كه ميزان اختالف نظر راجع به آن ها كمتر از )0/1( می باشد، متوقف 

شد. 

پاســخ به پرسش دوم پژوهش: ميزان توجه به شــاخص های رويكرد اسالمی در 
تربيت اخالقی در كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول چگونه است؟ 

به منظور پاســخگويی به پرسش پژوهشی شــماره دو، تحليل محتوای سه جلد 
كتاب  درســی قرآن دوره متوسطه اول بر اساس ميزان توجه به شاخص های رويكرد 
اســالمی در تربيت اخالقی مد نظر بوده كه نتايج حاصل از آن در جدول شماره )5( 

ارائه شده است.
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 جدول شماره 5. توزیع فراوانی شاخص های رویکرد اسالمی 
در كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول

عالمت اختصاری 
 شاخص های 

 رویکرد اسالمی 
در تربيت اخالقی

 كتاب درسی قرآن
پایه 7

 كتاب درسی قرآن
پایه 8

 كتاب درسی قرآن
مجموعپایه 9

نی
اوا

فر

صد
در

نی
اوا

فر

صد
در

نی
اوا

فر

صد
در

نی
اوا

فر

صد
در

10/9622/3323/6452/04ش1

0011/160010/41ش2

32/8811/160041/63ش3

00000000ش4

32/8855/8123/64104/08ش5

54/8233/490083/27ش6

000011/8210/41ش7

4038/463844/192545/4410342/04ش8

54/8266/9823/64135/31ش9

00000000ش10

4240/383034/882036/369237/55ش11

00000000ش12

32/880011/8241/63ش13

21/920023/6441/63ش14

1041008610055100245100جمع كل
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يافته های جدول شــماره )5( نشــان می دهد كه از ميان كل مضامين مطرح شــده 
در 384  صفحه ای كه به كتاب های درســی قرآن دوره متوســطه اول اختصاص يافته، 
بيشــترين فراوانی مربوط به شاخص هشــتم با 103 مضمون و كمترين فراوانی مربوط 
به شــاخص های چهارم، دهم و دوازدهم با 0 مضمون است. در ادامه نيز جهت تجزيه و 
تحليل داده های حاصل از تحليل محتوا از روش آنتروپی شانون با استفاده از روابط ذيل 

بهره برداری گرديده كه نتايج آن در جدول شماره )6( آمده است.

 جدول شماره 6. مقادیر بار اطالعاتی و ضریب اهميت شاخص های رویکرد اسالمی  
در كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول

ش شاخص ها 
1 

ش
2

ش
3 

ش
4 

ش
5 

ش
6 

ش
7

ش
8 

ش
9 

ش
10

ش
11 

ش
12

ش
13 

ش
14 

(Ej)
*0/9600/51100/9370/60200/9820/92100/9600/5110/63

 (Wj)0/13700/07300/1340/08600/1400/13100/13700/0730/090

*K = 0/910239227   

يافته های جدول شــماره )6( حاكی از آن اســت كه در كتاب های درسی قرآن دوره 
اول متوســطه بيشــترين بار اطالعاتی و ضريب اهميت مربوط به شاخص »توجه به امر 
به معــروف جهت دعوت به فضايل اخالقی« و كمترين بــار اطالعاتی و ضريب اهميت 
مربوط به شــاخص های »توجه به تمايالت و گرايش های فطری پاك انســانی و پرورش 
همه جانبه آن در رسيدن به كمال«، »توجه به خودسازی جهت شكل گيری صفات نيک 
اخالقی«، »تأكيد به خودشــكوفايی جهت شكل گيری صفات مناسب اخالقی«، »تمركز 
بر خودشناسی جهت شــكل گيری صفات مطلوب اخالقی« و »توجه به اختيار، انتخاب 

آگاهانه و فعل ارادی همراه با نيت الهی جهت رفتار و عمل آگاهانه« می باشد.

بحث و   نتیجه گیری .....................................................................................................
در  اين بخش از پژوهش، ابتدا هر يک از يافته های پژوهش به تفكيک پرســش های 
مطرح در پژوهش، به طور خالصه ارائه و ســپس در خصوص هر يک از يافته ها، بحث و 

نتيجه گيری می شود:
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نتایج حاصل از پرســش اول پژوهش: شاخص های اساسی رویکرد اسالمی در 
تربيت اخالقی كدامند؟

يافته هــای حاصل از مطالعــات كتابخانه ای و دلفی فازی نشــان داد كه 
خبرگان پس از طی ســه مرحله نظرســنجی، درباره 14 شــاخص از  رويكرد 
اســالمی در تربيت اخالقی به وحدت نظر رسيده اند كه عبارتند از: »استفاده 
از اســوه ها، سرمشق ها و الگوهای مطلوب جهت پرورش و تثبيت صفات خوب 
اخالقــی«، »توجه به تمايــالت و گرايش های فطری پاك انســانی و پرورش 
همــه جانبه آن در رســيدن به كمال«، »توجه به ارزشــمندی كســب علم، 
دانش، شــناخت، معرفت، بينش و بصيرت جهت رفتــار عالمانه«، »توجه به 
خودســازی جهت شــكل گيری صفات نيک اخالقی«، »ترويــج روحيه تفكر 
و تعقل و خــردورزی پيرامون موضوعات اخالقی، اعمــال و رفتار«، »ارتقای 
آگاهــی و بصيرت اخالقی به طرق مختلف ماننــد موعظه، تذكر، تمثيل، ارائه 
داستان های اخالقی و عبرت آموز و يا ايجاد فرصتی برای بحث و گفتگو درباره 
مسائل اخالقی«، »تأكيد به خودشــكوفايی جهت شكل گيری صفات مناسب 
اخالقی«، »توجه به امر به معروف جهــت دعوت به فضايل اخالقی«، »توجه 
به نهی از منكر جهت دوری از رذايل اخالقی«، »تمركز بر خودشناســی جهت 
شــكل گيری صفات مطلوب اخالقی«، »توجه به خداشناســی و پذيرش اصل 
توحيد و يگانگی پروردگار جهت رشــد و تعالــی اخالقی«، »توجه به اختيار، 
انتخــاب آگاهانه و فعل ارادی همراه با نيت الهی جهت رفتار و عمل آگاهانه«، 
»تأكيد به پرهيز از محيط های فاسد جهت زمينه سازی برای تربيت اخالقی«، 
»تمركز بر دوری از افراد ناســالم به منظور زمينه سازی برای تربيت اخالقی«. 
شــاخص های  استخراج شــده و تأييد شــده از ديدگاه خبرگان حوزه تربيت 
اخالقی با بهره گيــری از روشهای مطالعات كتابخانه ای و دلفی فازی در  اين 
بخش از پژوهش با يافته های حاصل از پژوهش  افكاری )1393( كه با بررسی 
و مطالعه مبانی نظری به اســتخراج 5 شــاخص رويكرد اســالمی در  تربيت 
اخالقی پرداخته  است، همخوانی  و مطابقت دارد. در تبيين اين يافته می توان 
گفت كه ســه مؤلفه شناخت، گرايش و رفتار از نظر اسالم دارای اهميت است 
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و شــناخت و تمايل هر دو مقدمه رفتار عالمانه هستند، اگر چه كه گرايش ها 
به تنهايی نيز می توانند منجر به رفتار شوند، اما رفتار عالمانه فقط با شناخت 
و بصيرت ممكن است كه اين نتيجه با يافته های اين پژوهش و پژوهش افكاری 
)1393( در مورد شناسايی و اســتخراج شاخص های اساسی رويكرد اسالمی 

در تربيت اخالقی همسو می باشد.                   

نتایج حاصل از پرسش دوم پژوهش: ميزان توجه به شاخص های رویکرد اسالمی 
در تربيت اخالقی در كتاب های درسی قرآن دوره متوسطه اول چگونه است؟

يافته های حاصل از تحليل محتوای كيفی- قياسی و كمی كتاب های درسی 
قرآن دوره متوسطه اول بر مبنای ميزان توجه به شاخص های رويكرد اسالمی 
در تربيت اخالقی حاكی از آن اســت كه توزيع شاخص های رويكرد مذكور در 
محتوای كتاب های درســی نامبرده به صورت نرمال و متوازن نيست. به طوری 
كه يافته های آنتروپی شــانون نيز نشان داد كه بيشترين بار اطالعاتی و ضريب 
اهميــت مربوط به شــاخص »توجه به امر به معروف جهــت دعوت به فضايل 
اخالقــی« و كمترين بار اطالعاتــی و ضريب اهميت مربوط به شــاخص های 
»توجــه به تمايالت و گرايش های فطری پاك انســانی و پــرورش همه جانبه 
آن در رســيدن به كمال«، »توجه به خودسازی جهت شكل گيری صفات نيک 
اخالقی«، »تأكيد به خودشكوفايی جهت شكل گيری صفات مناسب اخالقی«، 
»تمركز بر خودشناسی جهت شكل گيری صفات مطلوب اخالقی« و »توجه به 
اختيــار، انتخاب آگاهانه و فعل ارادی همراه بــا نيت الهی جهت رفتار و عمل 
آگاهانه« می باشــد. بنابراين می توان گفت كه بازنگری در كتاب های درســی 
قرآن دوره متوسطه اول بر پايه شاخص های رويكرد اسالمی در تربيت اخالقی 
ضروری است. با توجه به  اين كه پيشينه مشابهی با  اين يافته در خصوص دوره 
اول متوسطه پيدا نشد، از  اين رو امكان مقايسه اين يافته با يافته های تحقيقات 
پيشين در دوره متوســطه اول فراهم نشد. ليكن با توجه به نتايج اين پژوهش 
و نتايــج پژوهش هايــی از قبيل عابدينی بلترك )1399(، حســنی و وجدانی 
)1395(، افكاری )1393( و درامامی )1390( مبنی بر ضرورت تجديدنظر در 
كتاب های درسی قرآن دوره ابتدايی به دليل توزيع نامتعادل مؤلفه های تربيت 
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بررسی محتوای کتاب های درسی  قرآن دوره متوسطه اول  بر اساس 
شاخص های رویکرد اسالمی در تربیت اخالقی

87 - 108شیما عطار فائزه ناطقی نصراله عرفانی

اخالقی از ديدگاه اســالم در محتوای كتاب های درسی نامبرده می توان گفت، 
برخی از شاخص های رويكرد اســالمی در تربيت اخالقی در كتاب های درسی 
قرآن دوره های تحصيلی ابتدايی و متوسطه اول حضور چشمگيری نداشته اند، 
در حالی كه دين اســالم و قرآن كريم چــه در مضامين نظری و چه در حوزه 
عملی سرشــار از آموزه های اخالقی است و در هيچ دينی نمی توان با  اين دقت 
و صراحــت آن را جســتجو نمود. لذا در تبيين ايــن يافته ها می توان گفت، در 
كتاب های درســی قرآن كليه دوره های تحصيلی صرفاً بر روخوانی قرآن تأكيد 
شــده، حال آن كه توجه به روخوانی تنها يكی از اهداف محســوب می شود و 
درك محتوايی آيات قرآن و زمينه ســازی برای عملی نمودن ارزش ها و مطالب 
گهربــار آن بعد ديگر قضيه اســت كه مورد بی توجهی قرار گرفته اســت. در 
حقيقت با توجه به نتايج اين پژوهش و تحقيقات ذكر شده می توان بيان داشت 
كه كتاب های درسی قرآن در دوره های ابتدايی و متوسطه اول نتوانسته اند آن 
گونه كه بايســته و شايسته اســت، حق مطلب را در ارائه محتوا و فرصت های 
اخالقــی مبتنی بر رويكرد اســالمی در تربيت اخالقی را بــه دانش آموزان ادا 
نمايند. لذا با توجه به آن كه نظام تعليم و تربيت كشور ايران برگرفته از تعاليم 
اسالمی می باشد، چنين امری نقطه ضعف بزرگی برای نظام آموزش و پرورش 
كشور در زمينه تربيت اخالقی دانش آموزان به ويژه نوجوانان محسوب می شود. 
بنابراين بر اساس يافته های اين پژوهش، بازبينی در محتوای كتاب های درسی 
قرآن دوره متوســطه اول بر اســاس شاخص های رويكرد اســالمی در تربيت 
اخالقی در راســتای ارتقای شــناخت ارزش های اخالقی و در نهايت، التزام به 
آموزه های اخالقی با رويكرد اسالمی پيشنهاد می شود. از جمله محدوديت های 
 اين پژوهش، محدود نمودن موضوع به كتاب های درســی قرآن دوره متوسطه 
اول اســت، لذا پيشــنهاد می شــود در پژوهش های بعدی به تحليل محتوای 
ســاير كتاب های درسی بر مبنای ميزان تأكيد به شاخص های رويكرد اسالمی 
پرداخته شــود؛ زيرا نتايج حاصل از آن در تدوين الگوی برنامه درســی تربيت 
اخالقی كامل تر كاربرد دارد. همچنين می توان گفت، از آن جا كه در كتاب های 
درســی قرآن دوره متوسطه اول، ترجمه فارسی متون عربی قرآن درج نشده و 
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بر روان خوانی بيش از اهداف ديگر تأكيد شــده است،  اين امر محدوديت هايی 
را در تحليــل محتوای كتاب های درســی مذكور برای پژوهشــگر ايجاد نمود. 
بنابراين متون فارسی كتاب های درســی قرآن دوره متوسطه اول مالك عمل 
قرار گرفت. بر اين اســاس، در تجديد نظر در محتوای كتاب های درســی قرآن 
دوره متوســطه اول، درج ترجمه فارسی متون عربی قرآن در كتاب های درسی 
مورد اشــاره  به عنوان راهكاری برای طراحی و ارائه الگوی برنامه درسی تربيت 

اخالقی كارآمدتر در آن دوره پيشنهاد می گردد.

تشّکر و قدردانی
مقالة حاضر، مستخرج از رسالة دكتری رشتة برنامه ريزی درسی دانشگاه آزاد 
 اسالمی واحد اراك با عنوان »نقد و بررسی جايگاه رويكردهای تربيت اخالقی 

در برنامة درسی دورة متوسطه اول و ارائه الگوی مطلوب« می باشد.
از اساتيد بزرگوار راهنما و مشاور و ساير اساتيد محترم گروه علوم تربيتی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، تقدير و تشّكر می گردد.
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