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 چکيده
پژوهش انجام شده تحلیل محتوای کتب پایه  ششم ابتدایی براساس تربیت مبتنی بر قرآن 

هدف اصلی این پژوهش توجه به مقوله تربیت و و احادیث و مولفه های آن می باشد . 

های )امر به معروف ، تعقل و تفکر، مسؤلیت پذیری و عبادت ( در کتب پایه ششم  مؤلفه

ابتدایی است . در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای جمع آوری اطالعات مربوطه 

استفاده شده است. جامعه آماری  شامل تمامی کتب پایه ششم ابتدایی از حیث دارا بودن 

جامعه می باشد.ابزار مورد استفاده نیز کل کتب این پایه این مؤلفه ها ونمونه آماری کل 

 بودند و از روش تحلیل محتوا به صورت توصیفی استفاده شده است.

 تربیت، کتب پایه ششم، قرآن، تحلیل محتوا اژگان کليدي:و
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 2فارس ایرانی نهاد ، 1جواد جهان

 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی کرمانشاه دکترای برنامه ریزی درسی 1
 دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فارس ایرانی نهاد

 ابتدایی دوره کتب پایه ششم محتواي تحليل 

 احادیثتربيت مبتنی برقرآن و از نظر ميزان توجه به
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 مقدمه

انسان از آغاز تولد در حال تعلیم و تربیت است. تعلیم به معنای آموزش و یاد دادن چیزی به دیگری است. تربیت نیز به معنای سازندگی 

است. با تربیت میتوان افراد را پرورانید، ساخت و در نتیجه ، اجتماعی را دگرگون کرد. تربیت باید با برنامه دقیق و حساب و پرورش شخصیت 

هم شده انجام گیرد تا موفیقت آمیز باشد . در نتیجه تنها در تربیت پند و اندرز کافی نیست ، بلکه باید موانع برطرف شود و نیز شرایط فرا

 تربیتی حاصل شود.باشد تا زمینه 

بهترین دوران برای تربیت هر فرد ، دوران کودکی است . به عبارت دیگر زمانی که هنوز شخصیت فرد شکل نگرفته است . مسؤلیت این 

انجام پذیرد بلکه کاری بسیار امر حساس در وهله اول برعهده والدین است . اما تریت کار چندان سهل و آسانی نیست که به این سادگی 

ریف و حساس است که کاردانی و اطالعات  کافی و تجربه  و بردباری و قاطعیت الزم دارد ه چند که متاسفانه اکثر والدین با با فن تربیت ظ

 آشنا نبوده و به همین خاطر کودکان با برنامه ایی حساب شده پرورش نمییابند بلکه به خودی خود و به روش تقلیدی بزرگ می شوند.

 

 تربيت 
. در قرآن کریم ، حدود فرهنگ اسالمی ، تربیت در مورد کل نظام هستی مصداق می یابد و همه چیز در راستای تربیت قرار دارددر 

یر پرورنده یاد شده است و پروردگاری از غیر خداوند، نفی شده است.رب به معنی آفریننده و مد« ربّ»مورد از خداوند به عنوان  970

تربیت بر سراسر نظام هستی حاکم ، و همه چیز درحال تربیت پذیری و کمال است و این کار تنها با اراده خداوندانجام است.براساس آیات قرآن ، 

می گیرد. هر موجودی که درحال تربیت است ، استعدادهای سابق او به طور مرتب فعلیت یافته، آمادگی های جدید در او پدید می آید .کمالی 

 برای پذیرش کمال برتر فراهم می شود .  در او تحقق یافته و زمینه

لَهُما جَنّاحَ الذّلً  به کار رفته است. خداوند می فرماید: واخفِضّ رورش،پروراندن،تذهیب و ...در آیات و روایات  تربیت به معنای ادب،پ

ا از محبت و لطف در  آر؛ بگو: پروردگارا همان گونه که آنها مرا ) بال های تواضع خویش ر مِن الرَّحمَةِ وَ قُل رَّبً ارحَمهُمَا کَمَا رَبَّییَانِی صَغِیراً

در کوچکی تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده. در این آیه تربیت به معنای پروراندن به کار گرفته شده است.  در حدیثی که از پیامبر 

همچنین  فرزندان خود را گرامی بدارید و خوب ادبشان بیاموزید.نقل شده ، تربیت به معنای ادب آمده است: اکرموا اوالدکم و احسنوا آدابهم 

ورش پبامبر گرامی اسالم درحدیثی دیگر این چنین فرموده است من ربی صغیرا حتی یقول: ال اله اال اللّه، لم یحاسبه اللّه هرکس کودکی را پر

چند که با تفکر در این حدیث به نقش مهم تربیت پی می بریم به این دهد تا آنگاه که بگوید:)ال اله اال اللّه( خداوند از او حساب نمی کشد.هر

یکی دیگر از آیه هایی که اشاره به تربیت  نتیجه هم میرسیم که تربیتی مفید است که سبب هماهنگی و تعدیل بین رفتار و گفتار انسان گردد.

 2-1علق/« اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق االنسان من علق »دارد این آیه است 

 

 امربه معروف و نهی از منکر
همه انسانها  همیشه و در همه حال هم مربی و آموزگاروهم دانش آموزهستند و هیچ یک از افراد، بی نیاز از دیگری نیست. حتی افراد 

وظیفه شناسی در بزرگ از کوچک و کوچک از بزرگ آموزش می بینند. این موضوع در مکاتب و جامعه های دیگر نیز به صورت مسؤلیت و یا 

 اصالح جامعه و دیگران وجود دارد.

یکی از روش های اساسی در تربیت قرآنی نیز است که انسانها موظفند همدیگر را امر به معروف و توصیه به حق ونهی از منکر و موارد 

ختن افراد به کارهای بد و ضرر و زیان آن ساناپسند نمایند تا انسانها در تربیت یکدیگر نقش داشته باشند و با یادآوری به خیروحق ومتوجه 

 «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون باللّه»همدیگر را به سمت فضائل اخالقی شوق دهند. 

« و ایمان به خدا آورند. شما نیکوترین امتی هستید که بر آن قیام کردند که مردم را به نیکوکاری وادار کنند. واز بدکاری باز دارند»

 110سوره آل عمران آیه 

ف و نهی از منکر به عنوان دو اصل اصالح جویی و مبارزه با فساد ،شالوده اصلی واساسی تربیتی اسالم است، که افراد را به امر به معرو

لت بر امر به معروف ونهی منکر می کنند؛ مشارکت اجتماعی و نظارت وکنترل اجتماعی ملزم می کند .در قرآن آیات زیادی وجود دارند که دال

ینی بعضی از آیات به صراحت وبه طور آمرانه در این زمینه تاکید دارند و بعضی به طور غیر مستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دوآموزه ی د

 می پردازند.

باید ازمیان شما گروهی باشند که « هونَ عَنِ المُنکَرِ و أولئِکَ هُمُ المُفلِحونَاُمَةٌ یَدعونَ إِلَی الخَیرِ وَ یَأمُرونَ بِالمَعروفِ و یَنوَلتَکُن مِّنکم »

 (104دعوت به خیر وامر به معروف ونهی از منکر نمایند و آنان رستگارانند.)آل عمران/
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ن در جوامع مختلف آسیب های اجتماعی یکی از پدیده هایی است که در تمامی جوامع  و در تمام دوران وجود داشته و برخورد با آ

است و یکی از راه های  متفاوت بوده است؛ اما یکی از بنیادی ترین مسائل پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی توجه به موضوع فرهنگ

 پیشگیری از این آسیب توجه به آموزه های دینی و امر به معروف ونهی از منکر است.

رحم این دو فریضه را جزء برترین اعمال در نزد خداوند ذکر نمودند. و فرموده اند که هر پیامبر اکرم)ص( بعد از ایمان به خدا و صله 

 کس به انجام این دو عمل مبادرت ورزد،جانشین خدا و رسولش در روی زمین است.

 

 تعقل و تفکر
به تعقل دعوت می کند و بسیاری  یکی از موارد مهمی در جریان تربیت انکار ناپذیر است مقوله تعقل است قرآن کرییم بارها انسان را

میکند. از امور صرفا به دلیل اینکه زمینه ساز تفکر و تعقل شود توصیه شده استو اینکه تفکر وتعقل را رسیدن به اهداف واالی تربیتی را فراهم 

 از این رو می توان تفکر وتعقل را به عنوان یکی اهداف مهم جریان تربیت برشمرد .

. موضوع تفکر و تعقل اصول عقالنی متابعت کنند طبعا مشکلی در رسیدن به اهداف نهایی تربیتی نخواهند داشت  اگر افراد از عقل و

م در قرآن زیاد آمده است برا نمونه در سوره مبارکه بقره خطاب به ملت یهود چنین آمده است که:اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وانت

( با توجه به این آیه به این موضوع پی می بریم که اهل یهود اگر به عقل خود مراجعه می کردند نباید از 44تتلون الکتاب افالتعقلون)بقره/

 .دیگران انتظار انجام دادن کاری را می داشتند که خود بدان عمل نمی کردند

اصلی ضروری واجتناب ناپذیر مد نظر قرر عقل به مثابه قوه تمییز بین خیر و شر وخطا و ثواب باید در سرتاسر جریان تربیت به عنوان 

الیتی باید با این محک سنجیده شود اگر عقالنی بود و ما را در رسیدن به هدف نهایی تربیت کمک کند آن را انتخاب کرده و در عگیرد و هر ف

ی را برگزید که به لحاظ عقالنی قابل غیر این صورت آن را کنار نهاد لذا در گزینش هدف باید اصل عقل را مد نظر قرار داد و نمی توان هدف

لذا در سرتاسر جریان تربیت باید به مقوله عقل به عنوان اصل مهمی توجه شود و این که اصل عقل فقط مربوط به سنین جوانی  دفاع نباشد

و در  هد به کودک آموخت.و بزرگسالی نیست بلکه باید در سنین کودکی مقدمات استدالل و تشخیص خیرازشر را به مدد ارائه دالیل و شوا

یص داده می تفسیرالمیزان کلمه عقل به معنای بستن و گره زدن آمده است و آن چیزی است که به وسیله خیروشر و حق وباطل تشخ

 (. و در تعریف اصطالحی عقل نیز به معنای ملکه و حالتی نفسانی در نظر گرفته شده که انسان را به سوی55،ص 4،ج1364شود)طباطبایی ،

 (100،ص1،ج1403انتخلب خیر و دفع و دوری از بدی ها و مفسدات دعوت میکند)مجلسی ،

 در رابطه با مقوله عقل ورزی آیات و روایات فراوانی وجود دارند اگر به قرآن بنگریم بیشتر سخن از افال یعقلون،افال یتفکرون، یتدبرون

 و تعقلون و به طور کلی فرایند عقل واندیشیدن است.

یا چشم دارند و نمی بینند یعنی نمی اندیشند و فکر نمی کنند به آمده است که: دلهایشان سخت شده است و نمی اندیشند  درآیات

طور کلی جریان فکر وعقل در سراسر قرآن دیده می شود در مورد خردورزی الزم است به این مطلب توجه شود که انسان موجودی عاقل 

طبیعی است که اگر به این مطلب یعنی پرورش عقل ، این مسأله که زندگی و جامعه خود بپردازد .  است ومی تواند به حل مسائل مختلف

انسان می تواند مسائل شخصی خود را شناسایی و حل کند،توجه نشود برنامه تربیتی به نتیجه و هدف نرسیده است . اندیشیدن و تفکر به 

تواند تمام جهات زندگی انسان را بارور کند الزم است به عنوان مبنایی مهم در تربیت  عنوان یک امتیاز انسان و به عنوان یک زمینه که می

و مورد توجه قرار گیرد و روی این زمینه کار شود . اگر به این مطلب توجه شود بطور کلی انسان را در یکی از ابعاد مهم شخصیتی رشد داده 

خاص آدمی است به او بدهد و در این جهت او را بارور سازد. تربیت باید براساس خرد پیش برده است و توانسته انسانیت را که از امتیازات 

 . وپرورش خرد و تعقل وعقل حرکت کند و می توان گفت که ایم موضوع از زمینه های اساسی تربیت است

ر برتر از عبادت یکسال برشمرده به فرموده امام علی )ع( تفکر انسان را به سمت نیکویی و عمل دعوت می کند تا آنجا که ساعتی تفک

 می شود.

إن شرالدواب عنداهلل الصم البکم الذین الیعقلون)انفال »در آیات زیادی به تفکر توصیه شده است که برای نمونه این آیه را مثال میزنیم 

 (10( وقالو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی أصحاب السعیر)ملک،آیه22،آیه 

 

 مسؤليت پذیري
قرآن نیز به منزله اهمیتی است که اسالم برای تک تک افراد جامعه   از زمینه های مهم تربیت است. لذا طرح آن در مسؤلیت پذیری

ضرورت شناخت و بررسی علمی این پدیده نشان دهنده اهمیت و پذیرش مسؤلیت است که اسالم از ابتدای خلقت برای انسان قائل است. 

 که مسؤلیت پذیر تر باشد کمال یافته تر است. مقرر کرده است.از این رو انسان هرجند
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مسؤلیت فرایندی است که فرد باید از اولین سالهای کودکی آن را بیاموزد تا با وظایف متعددی که دردوران مختلف زندگی روبرو می 

ش های تربیتی پس از خانواده ها شود مسؤالنه برخوردکند. خانوده نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در تربیت انسان های آگاه ومسؤل دارد. رو

بیشتر در مدارس مطرح می شود مدرسه زمینه های الزم را برای رشد تفکر عقالنی کودکان فراهم کرده و آنان را برای پذیرش ارزشها و 

ی توان پدیده بنابراین مسؤلیت پذیری را م هنجارهای جامعه آماده می کند یا وی را در جهت هنجارشکنی  و ارزش گریزی سوق می دهد.

ای دانست که انسان با آن به دنیا می آید. این پدیده را می توان با روشهای تربیتی صحیح،در خانواده ومدرسه به شکل مؤثری در کودکان 

 ونوجوانان شکل داد به بیانی دیگر به کودکانمان بیاموزیم که وظایف خود را بشناسند ودر قبال آن مسؤلیت پذیر باشند.

وال تَزِروا وازِرَةً »یم آیات زیادی وجود دارند که اشاره به مسؤلیت پذیری دارند برای نمونه می توان به این آیه اشاره کرددر قرآن کر

 بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشدهیچ گناهکاری «وِزرًاُخری

 

 عبادت
ت از او،غایت تذلل)راغب عبادت در لغت به معنای نهایت تذلل و تواضع در برابر موال و سرور همراه با اطاع

( و به معنای خضوع و تذلل واظهار 270،ص1414(انقیاد و خضوع آمده است )ابن منظور،92،ص1357؛طریحی ،542،ص1412،اصفهانی

 (.261،ص1405خواری نیز آمده ،همانطور که راهی را که با رفت وآمد بسیار صاف شود،طریق معبد گویند)فیومی ،

است   و شامل اعمال و رفتاری است که مقام و منزلت خدای آسمان و زمین را احترام  و تکریم می  عبادت در واقع پرستش معبود

کند. پرستش، مرکز توجه به خداست،نه انسان واحتیاج به اطاعت،ایمان وآگاهی  از این حقیقت دارد که اوخدا و خداوند ماست)محمدیان 

 ( .414،ص1381،

ی رشد و کمال خود و پرورش دیگران برمی دارد و در جهت رضای خداوند است، عبادت محسوب در اسالم قدم هایی را که انسان برا

می شود. عبادت کردن محدود به آن لحظات کوتاهی که انسان مشغول مراسم عبادی از قبیل نمازگزاردن و دعا کردن نمی شود .عبادت 

آید.ارزش آن در مواقعی است که شیوه رفتار و کردار و تفکرو همه شئون هنگامی ارزش خود را بروز می دهد که به صورت راه و رسم زندگی در

در زندگی فرد را فراگیرد. عبادت به معنای ایجاد پیوند بین قلب انسان وخدا است. اسالم فرد را چنان تربیت می کند که در همه حال با خدا 

مام منافع وعواید آن نصیب خود انسان می شودو او را رستگار می و ت مرتبط باشد. عبادت وسیله ای برای اصالح نفس و اصالح زندگی است

 سازد. 

درحقیقت دستورات عبادی اسالم ،هم در برگیرنده فواید شخصی است و هم دارای منافع اجتماعی .حضرت علی )ع( در خطبه معروف 

 همام فرموده اند:

معصیتهم ؛ألنه ال تضره معصیه من عصاه، وال تنفعه طاعه من ان الاله سبحانه خلق الخلق حین خلقهم غنیاً عن طاعتهم؛امناً عن 

 .183أطاعه؛خطبه

همانا خداوند مخلوقات را آفرید واز اطاعت و عبادت آنها بی نیاز و از گناه و معصیت آنان ایمن است؛زیرا معصیت افراد،ضرری به وی 

 نمی رساند و اطاعت آنان،برای او نفعی ندارد.

الص گرداند و قصد قربت کند که در تالش تربیتی برای خود سازی ودیگر سازی ، رضای الهی را در نظر بگیرد، اگر انسان نیت خود را خ

 در همه جا مأجور خواهد بود.

اسالم زمانی که به تشریع عبادت می پردازد  چون هدفش تاثیر تربیتی خاص در هنگام عبادت است با اینکه مواردی به عبادت مرتبط 

بیت مؤثر است در سفره عبادت می چیند به طورمثال میتوان از غسل ،وضو و غسلهای مستحبی نام برد. خالصه اینکه اسالم نیست ولی در تر

 می گوید زمانی که نماز اقامه می کنید و رو به درگاه خداوند می ایستید بدن و لباستان پاک باشد این یک برنامه تربیتی بهداشتی درزمان

 عبادت است.

ای انسانها پروردگار خود را بندگی و     21سوره بقره آیه «ناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقونیا ایها ال»

 پرستش کنید.کسی که شما را خلق کرده و همچنین پیشینیان شما را آفریده است.

 پیشینه تاریخی تربیت

رینش بوده است. زیرا از آن هنگام که انسانهای نخستین ،روش غذاخوردن تربیت به معنای پرورش دادن وپرورش یافتن انسان از آغاز آف

و چرانیدن دام و کشت زمین را به فرزندان خویش یاد دادند،تعلیم و تربیت انجام گرفته است. چون انسان تک زی ،اجتماعی شد و با مردمان 

برای شناختن این حد و شی کند تا همه در در آن حد آزاد باشند.دیگر زندگی آغاز کرد مجبور شد که از پاره ای از آزادی های خود چشم پو

حدود مساله تعلیم و تربیت پیش آمد. در این میان تربیت مورد توجه و نظر همه اجتماعات بوده و هست.حتی قبایل و اجتماعاتی که کاری 

ترسیم کنند تا از آن تجاوز نشود.در دوران پیش از اسالم  به تعلیم نداشته اند برای رفتار اجتماعی خود ناچار بودند مرز شناخته شده ایی را
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ظهور  نیز اعراب که در بادیه ها زندگی می کردند هم از سواد برخوردار نبوده اند و هم تربیت چندان خاصی نداشته اند تا آنجا که در مقارن با

یت آن دوران جاهلیت در هیچ کتابی ذکر نشده است ولی می نفر سواد داشته اند هدف از ترب 11نفرو در مدینه نیز  17اسالم در مکه تنها 

توان گفت که شاید به واسطه جهل توأم با شرکی که به سرزمین عربستان حاکم بود،محتوای تربیت نیز که به صورت پراکنده آموخته می شد 

انت را ترغیب می کردند تا بواسطه آن سود برای آن بود که افکار عمومی را درهمان مسیر،بت پرستی و خرافه پرستی سوق دهند. مثال که

 بیشتری عاید بت خانه داران و افراد سودجو شود : نتیجه که از این فرهنگ و نشر آن عاید می شد ،بالطبع  با روشی که آنان در پیش گرفته

ند و این جماعت ساده دل را به بیراهه به اعراب جاهلی آن زمان می آموخت بودند موافق بود، زیرا هر آنچه که بر جهل وشرک مردم می افزود،

را از  می کشاندند اما خداوند بار دیگر بر مردم منت نهاد و قرآن را برای تربیت آنان نازل کرد و نیز خاتم پیامبران را فرستاد تا اندیشه ها

پیامبر ما نبوده است. چرا که حضرت  آلودگی پاک نماید و مردم را به سوی کمال رهنمون کند. البته این رسالت )تربیت( تنها منحصر به

که ابراهیم )ع( و پسرش اسماعیل )ع( نیز هنگامی که پایه های خانه خدا را باال بردند دعا کردند که خداوند فرزندانی را به آنان عطا کند 

کند و خداوند دعایشان را قبول می کند  فرمانبردار باشند و پیامبری را از بین خودشان برانگیزد که آیات الهی را بر آنان بخواند و تعلیمشان

 (2وجمعه/164)آل عمران/

در مجموع می توان به این نتیجه رسید که قانون آفرینش،تربیت جهان هستی است و نکته جالب  توجه اینجاست که تربیت نه تنها 

می پیوندند.زیرا خداوند هیچگاه مخلوقات خود  برای گروه معدودی است که پیامبر میانشان برخاسته،بلکه شامل کسانی است که بعدها به آنان

 را از اولین تا آخرین به حال خود رها نمی کند.

 در این پژوهش جامعه آماری شامل کل کتب پایه ششم ابتدایی است . جامعه آماري :

 تفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها  وجمع آوری اطالعات اسدر این پژوهش از روش تحلیل محتوا  روش پژوهش :

 کتب پایه ششم ابتدایی باتوجه به مولفه های زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:

 کتب پایه ششم باتوجه به پرداختن مؤلفه امر به معروف و نهی از منکر 1جدول شماره 

 کتاب فراوانی درصد

 فارسی 10 5/12

 قرآن 25 25/31

 ریاضی 1 25/1

 علوم 4 5

 هدیه های آسمان 20 25

 مطالعات 15 75/18

 کتاب کارتفکروپژوهش 5 25/6

 جمع 80 100

 

فراوانی را به خود اختصاص داده بیشترین  مطالعات به ترتیب درصد و هدیه ها و31باهمان گونه که در جدول قابل مشاهده است قرآن  

 این امر شده است .اند و این نشان دهنده این است که در کتب دینی توجه یشتری به 

 کتب پایه ششم ابتدایی براساس ميزان پرداختن به مؤلفه تفکروتعقل2جدول شماره 

 کتاب فراوانی درصد

 فارسی 8 88/8

 قرآن 10 11/11

 ریاضی 15 66/16

 علوم 12 33/13

 هدیه های آسمان 15 66/16

 مطالعات 10 11/11

 پژوهش و تفکر کتاب کار 20 22/22

 جمع 90 100
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در رابطه با مؤلفه تفکر و تعقل نیز همان طور که قابل مشاهده است کتاب کار تفکر و پژوهش بیشترین میزان توجه را به این امر داده 

 ت.و کتب ریاضی و هدیه ها نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند و کتاب فارسی نیز کمترین میزان فراوانی را نسبت به کتب دیگر داراس

 کتب پایه ششم ابتدایی براساس ميزان پرداختن به مؤلفه مسؤليت پذیري 3جدول شماره 

 کتاب فراوانی درصد

 فارسی 9 75/14

 قرآن 13 31/21

 ریاضی 4 55/6

 علوم 2 27/3

 هدیه های آسمان 15 59/24

 مطالعات 11 03/18

 پژوهش و کتاب کارتفکر 7 47/11

 جمع 61 100

 

همان طور که قابل مشاهده است هدیه ها و قرآن که دو کتاب دینی هستند و و همانگونه هم که انتظار از آنها می در جدول باال نیز 

رفت بیشترین فراوانی  و در آخر فارسی و علوم نیز کم ترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند مشولیت پذیری که مربوط به دین است در 

 ه است.کتب دینی قرآن و هدیه زیاد آمد

 ساس ميزان پرداختن به مؤلفه عبادتابتدایی براکتب پایه ششم  4جدول شماره 

 کتاب فراوانی درصد

 فارسی 10 19/12

 قرآن 25 48/30

 ریاضی 2 43/2

 علوم 5 09/6

 هدیه های آسمان 20 39/24

 مطالعات 15 29/18

 کتاب کارتفکروپژوهش 5 09/6

 جمع 82 100

 

درباره این مؤلفه نیز کتب قرآن و هدیه های آسمان به ترتیب بیشترین وکتب علوم و ریاضی نیز کم تریف فراوانی را به خود اختصاص 

 داده اند عبادت که جزیی از اصول دین هستند بیشتر در کتب دینی به آنها اشاره شده است. 
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 نتيجه گيري 
به گونه ایی موجه که شایسته دریافت آموزش وفرهنگ شود تا بتواند آن چیزی را در روانی فرد -آماده سازی روحیتربیت اسالمی  

و راه ادای رسالتش در زندگی فردی و جمعی کارآمد است. این رسالت از حیث ساختمان ،کار و تالش به  برگیرد که اساسی و سازنده است

سوی افق های پیشرفت در حرکت است ؛ بدون اینکه برخالف ارزشهای اخالقی یا مسؤلیت فردی او باشد، و نه فقط شامل هدف های دنیوی 

سالمی مجموعهای از مفاهیم مرتبط با هم در چارچوب فکری واحد است که در مبادی و اخروی است بلکه همگام و یاور نیز هست. تربیت ا

وارزش ها به قرآن کریم وسنت شریف نبوی تکیه دارد و به این ترتیب انسان از لحاظ روحی،جسمی،عقلی و جانی به طور کامل و متوازن 

 تربیت می شود، به گونه ای که گفتار و رفتارش باهم انسجام می یابد. 

در پژوهشی که انجا گرفت تعداد فروانی های هر مؤلفه در تمامی کتب پایه ششم مورد بررسی قرار گرفت تعداد مؤلفه هایی که مورد 

ها  بررسی قرار گرفتند چهار مولفه امر به معروف و نهی از منکر و تفکر و تعقل و مسؤلیت پذیری و عبادت بودند که هر کدام یک از این مؤلفه

تب پایه ششم مورد بررسی قرار گرفتند و باتوجه به نتایجی که بدست آمد چون این مؤلفه ها در مورد تربیت اسالمی بودند تعداد در تمام ک

 .فراوانی های هر کدام از مؤلفه ها در کتب قرآن و هدیه های آسمان که دو کتاب دینی هستند بیشتر از کتب دیگر بود
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