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تحلیل محتوای کتب درسی دوره ی متوسطه از نظر میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها
مجتبی ملک زادگان

چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،بررسی میزان توجه به تقویت بنیان خانواده ها در کتب درسی دوره متوسطه می باشدبه همین منظور به
تجزیه و تحلیل کتب درسی دوره متوسطه پرداخته شده است  .جامعه مورد نظر در این تحقیق عبارت انداز  :تمامی کتابهای
دوره متوسطه اما نمونه مورد نظر  6کتاب ( دین وزندگی اول ،دوم  ،سوم دبیرستان و دین و زندگی پیش دانشگاهی ،اجتماعی
اول دبیرستان و جامعه شناسی دوم دبیرستان ) انتخاب گردیده است .چون در این کتابها به تقویت بنیان خانواده توجه شده
است .روش:نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیده است .ابزار گرد آوری اطالعات نیز با استفاده ازتحلیل محتوای کتب های مورد
نظر جمع آوری شده است  .بدین صورت که تقویت بنیان خانواده به دو عوامل بیرونی خانواده که شامل ( فرهنگ و محیط
اجتماعی،اقتصاد جامعه،خانواده های طرفین ) و عوامل درونی خانواده که شامل (توجه به جایگاه خانواده ،مساله سرپرستی
خانواده،تثبیت نقشها ،محبت زن و شوهر ) بود تقسیم بندی شده است و سپس فراوانی مورد نظرو درصد فراوانی هر یک از
مقوله ها محاسبه گردیده است .یافته ها:در پایان نتایجی که از تحقیق بدست آمده است بدین صورت بوده است ؛که کتب
درسی دوره متوسطه به عواملی که باعث تقویت بنیان خانواده می شود خیلی کم توجه کرده است.
واژههای کلیدی :تحلیل محتوا ،کتب درسی ،دوره متوسطه ،بنیان خانواده ،نقش

55

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،41مرداد 4318

مقدمه
خانواده ،هسته اولیه شکل گیری جامعه و مهم ترین نهاد آن می باشد .آینده هر جامعه و نقش آفرینی آن در گرو بالندگی و
قوام تک تک خانواد ه های آن است .از نگاهی دیگر ،خانواده سنگ بنای جامعه و موجب موفقیت و نقش آفرینی جامعه است .
بی تردیدخانواده آن گاه قادر خواهد بود نقش آفرینی در پیشرفت و تعالی جامعه ایفا نماید که بنیانی محکم و قوامی در خور
شأن داشته باشد ،چه این که بر بنیان متزلزل و سست نمی توان بنایی عظیم بنا نمود .از این رو باید به آن چه قوام و استحکام
خانواده منحصر به آن است ،توجه ویژه ای نمود و راهکارهای مؤثر در آن را مورد توجه قرار داد تا خانواده در پرتو شناخت و به
کارگیری آن ها بتواند به ایفای نقش خود بپردازد( .بناری،8811 ،صص . ) 32- 38روابط عاطفی بین والدین و فرزندان،
ارضاءکننده ،نشاط بخش و آرامش دهندة دو طرف است .افزون بر آن ،منشأ برقراری روابط عاطفی مناسب فرزندان با همسران
آینده و سایر افراد جامعه است .هم چنین گفته اند که منشأ بسیاری از روابط عاطفی از قبیل دوستی ،کمک به دیگران و همد
لی ،همین روابطی است که در خانواده برقرار می شود(.ساالری فر،8815 ،ص  ) 55قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ،نمونه کاملی از
تعالیم و آموزش های الزم جهت زندگی انسان ها به شمار می رود .درخصوص اهمیت خانواده به عنوان نمونه ،خداوند چنین می
فرماید(( :و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون))
و باز یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامشی یافته و با هم انسی
گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار نمود و در این امر نیز برای مردم صاحب فکر ،دالیل علم و حکمت حق آشکار است.
(قرآن کریم ،سوره روم ،آیه .) 38
در این تحقیق سعی شده است عواملی که موجب تقویت بنیان خانوا ده می شود راشناسایی کرده و میزان توجه به آن در کتب
درسی دوره متوسطه را تجزیه و تحلیل کنیم  .عواملی که باعث تقویت بنیان خانواده می شود؛ را به دو عوامل بیرونی خانواده
که شامل( محیط و فرهنگ اجتماعی،ا قتصاد اجتماعی ،خانواده های طرفین) و عوامل درونی خا نواده ک ه شامل( توجه به
جایگاه خانواده ،مساله سرپرستی خانواده،تثبیت نقشها  -محبت زن و شوهر)بود تقسیم شده است .و سپس فراوانی و درصد آن
محاسبه گردیده است و میزان توجه به هریک از عوامل تقویت بنیان خانواده بحث شده است.

هدف اصلی:
بررسی میزان توجه به تقویت بنیان خانواده در کتب درسی دوه متوسطه
سوالهای تحقیق
میزان توجه کتب درسی دوره متوسطه به تقویت بنیان خانواده به تفکیک هر یک از مواد درسی چقدر است؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر به روش تحلیل محتوا انجام گرفته شده است.چون این روش در پژوهش های علوم رفتاری به ویژه روانشناسی و
علوم ت ربیتی برای بررسی های مربوط به محتوای کتابهای درسی به کار برده می شود و برای بررسی محتوای آشکار پیامهای
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موجود در یک متن می توان از روش تحلیل محتوا استفاده کرد(بازرگان، ،حجازی ،سرمد،8851 ، ،ص  ) 883بدین صورت که
عوامل درونی و بیرونی تقویت بنیان خانواده را شناس ایی کرده وسپس فراوانی هر یک از آنها در کتب درسی متوسطه را با
شمارش تعداد فراوانی آنها انجام شده است.

جامعه آماری:
با توجه به تعریف  ،یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند
معموال در هر پژوهش ،جامعه ی مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت( صفت ها) متغیر
واحدهای آن به مطالعه بپردازد(.بازرگان،حجازی،سرمدی8851 ،ص) 856
جامعه آماری مورد نظر تحقیق شامل تمامی کتب دوره متوسطه در سال  8858که شامل( زبان  -عربی  -دین وزندگی -
ریاضیات –فیزیک  -شیمی  -اقتصاد  -فلسفه  -اجتماعی  -زیست  -تاریخ) می باشد انتخاب گردیده است.
نمونه و روش نمونه گیری:
نمونه گروهی از اعضای یک جامعه ی تعریف شده است که اطالعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می
شود(.دالور8811 ،ص . ) 15نمونه مورد نظر در تحقیق  2کتاب دین و زندگی اول ،دین وزندگی دوم ،دین وزندگی سوم و دین و
زندگی پیش دانشگاهی و کتب اجتماعی اول دبیرستان و جامعه شناسی دوم دبیرستان به عنوان نمونه در نظر گرفته شده
است .به دلیل این که این کتابها به عوامل تقویت بنیان خانواده اشاره شده است.در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند
استفاده شده است .چون یکی از کاربردهای نمو نه گیری هدفمندانتخاب نمونه از موارد خاص است پس بعضی ازکتب درسی
دوره متوسطه را به عنوان نمونه انتخاب شده است که به تقویت بنیان خانواده پرداخته است.در نمونه گیری هدفمند پژوهشگر
مواردی را انتخاب می کند که با توجه به هدف تحقیق اطالعات جدیدی داشته باشد.
قلمرو تحقیق(مکانی،زمانی ،موضوعی)
چار چوب مکانی تحقیق تمامی ادارات آموزش و پرورش و همچنین مدارس در دوره متوسطه می باشد .از نظر قلمرو زمانی نیز
محتوای کتب درسی دوره متوسط در سال 8856بررسی شده است .از نظر قلمرو موضوع:موضوعات مربوط به خانواده در کتب
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درسی دوره متوسطه می باشدکه با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا ،کتب درسی دوره متوسطه از نظر توجه به تقویت
بنیان خانواده بررسی شده است.
کاربردهای پژوهش:
کاربرد در آ موزش و پرورش :باعث می شود دفتر برنامه ریزی وتالیف کتابهای درسی متوجه شوند که در کتب درسی دوره
متوسطه تا چه اندازه به تقویت بنیان خانواده اشاره شده است و همچنین درصدد تالش بیشتری برای گنجاندن مطالب و
محتویات بیشتری در مورد تقویت بنیان خانواده در کتب درسی دوره متوسطه بپردازند.
ابزار اندازه گیری:
روایی وپایایی ابزار اندازه گیری
م فهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد .بدون آگاهی از اعتبار
ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت( .بازرگان،سرمدی،حجازی8851 ،ص ) 851
روایی :روش تعیین روایی تحلیل محتوای پژوهش حاضر نیز بدین صورت بود که برای انتخاب مؤلفه ها و شاخصهای مفهوم
تقویت بنیان خانواده  ،که شامل( عوامل بیرونی تقویت بنیان خانواده و عوامل درونی تقویت بنیان خانواده) از منابع مرتبط در
دسترس استفاده شد؛ مثالً ،جوادی آملی( ،) 8865مکارم شیرازی( ،) 8858ساالری فر( ) 8815و...
پس از استفاده ازمنابع متعدد ،مؤلفه ها و شاخصهای این پژوهش به تأیید تعدادی ازمشاوران آموزش خانواده و کارشناسان
آموزش خانواده رسید.
اعتبار)پایایی (  :پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است  .مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزاراندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد( .بازرگان،سرمدی،حجازی8851 ،ص ) 866برای
برآورد پایایی از سه ارزیاب خواسته شد تا مقوله های عوامل بیرونی توجه به تقویت بنیان خانواده را بر اساس مؤلفه هایی که
قبالً تعریف شده بودند ،کدگذاری و پایایی فعالیتهای آنها را بررسی کنند.به عبارتی ،پایایی ثبات طبقه بندی تعریف شده بود،
لذا ساده ترین راه تعیین پایایی کدگذارها و محاسبه ی ضریب پایایی به این صورت بود) .دالور:) 8818 ،
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= ضریب پایایی

تعداد واحدهایی که در یک طبقه کد گذاری شده ا ند
مجموع کل تعداد واحدهای کد گذاری شده

از آنجا که در تحلیل محتوا مالک مطلقی برای قضاوت درباره ضریب پایایی وجود ندارد صاحبنظران مالک  61درصد را پذیرفته
اند .پایایی این تحقیق بر اساس فرمول فوق برابر  63 /65که از پایایی الزم برخوردار است.
=

63 /65

811

8 51

*
353

روش آماری:
روش آماری استفاده در این تحقیق برای سوال تحقیق  :میزان توجه به تقویت بنیان خانواده به تفکیک مواد درسی ،از پژوهش
توصیفی ،تحلیلی استفاده شده است وفر اوانی و درصد فراوانی هر یک از مقوله ها ارزیابی گردیده است.

یافته ها:
در مورد سوال (  ) 8تحقیق :میزا ن توجه به تقویت بنیا ن خانواده درکتب متوسطه به تفکیک مواد درسی  ،تقویت بنیان خانواده
به عوامل بیرونی که شا مل( فرهنگ و محیط اجتماعی،اقتصاد جامعه ،خانواده های طرفین) و عوامل درونی خا نواده که شامل(
توجه به جایگاه خانواده ،تثبیت نقشها،مساله سرپرستی خانواده  ،محبت زن و شوهر) می باشد تقسیم شده و تعدا د فراوانی هر
کدام در کتب متوسطه شمارش شده ا ند و سپس درصد فراوا نی آنها محاسبه گردیده است.
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تجزیه و تحلیل داده ها
جدول شماره  : 8شاخص های مربوط به عوامل درونی و بیرونی تقویت بنیان خانواده
شاخص

مولفه
عوامل بیرونی خانواده

فرهنگ و محیط اجتماعی

اسوه قرار دادن زندگی معصومین و دیگر خانواده ها در جامعه  -برنامه های تلویزیونی،

اقتصاد جامعه

رادیویی ،ماهواره ای که باعث تقویت خانوادگی می شود.
اشتغال و آثار آن بر زندگی فرد  -پول در جامعه -نظام اقتصادی و تضاد طبقاتی  -کار و
اشتغال در جامعه

ع وامل درونی خانواده

خانواده های طرفین(قبل از ازدواج)

احسان به پدر و مادر  -دیدار و احترام به پدر بزرگ و مادر بزرگ

توجه به جایگاه خانواده

توجه به واژه ی خانواده که باعث تقویت بنیان خانواده می شود.

سرپرستی خانواده

مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده -نظارت پدری و مادری در خانواده

تثبیت نقشها

نقش مرد،زن،فرزند،مشترک زن ومرد،برادر،خواهر کوچکتر

محبت ز ن و شوهر

رابطه محبت آمیز با همسر  -احترام نسبت به همدیگر

سوا ل(  ) 4تحقیق :میزان توجه به تقویت بنیان خانواده در کتب متوسطه به تفکیک مواد درسی

تقویت بنیان خانواده

عوامل بیرونی خانواده
دین و زندگی
اول دبیرستان

فرهنگ و
محیط

اقتصاد جامعه

اجتماعی

عوامل درونی خانواده
خانواده های طرفین
(خانواده های قبل از

توجه به جایگاه
خانواده

سرپرستی
خانواده

تثبیت نقشها

محبت زن و
شوهر

ازدواج)

فراوانی

6

81

8

8

8

8

8

درصد فراوا نی

32

21

83

83

2

2

2
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فراوانی عوامل درونی و
85

بیرونی خانواده

6

مجموع فراوانی عوامل
درونی و بیرونی خانواده
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جدول شماره : 2- 1توزیع فراوانی میزان توجه به تقویت بنیان خانواده دردین و زندگی اول دبیرستان

جدول شماره  2- 1نشان می د هد که در دین و زندگی اول دبیرستان به اقتصادجامعه با فراوانی 41که از عوامل بیرونی
خانواده است ب یشتر توجه شده و به مولفه های سرپرستی خانواده  ،تثبیت نقشها و محبت زن وشوهر با فراوا نی  4که از
عوا مل درونی خا نواده است کمتر توجه شده است.

جدول شماره  : 8- 2توزیع فراوانی توجه به تقویت بنیان خا نواده در دین و زندگی دوم دبیرستا ن
تقویت بنیان خانواده

عوامل بیرونی خانواده
دین و زندگی

فرهنگ و محیط

دوم دبیرستا ن

اجتماعی

عوامل درونی خانواده

ا قتصا د جامعه

خانواده های

توجه به جایگاه

سرپرستی

طرفین

خانواده

خانواده

تثبیت نقشها

محبت زن و
شوهر

فراوانی

2

2

1

1

1

1

86

درصد فراوانی

88 /23

88 /23

3 /15

33 / 5

3 /15

3 /15

25 /58

فراوانی عوامل درونی و
بیرونی خانواده

32

1
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مجموع فراوانی عوامل
83

درونی و بیرونی خانواده

جدول شماره  3- 1نشان می دهد که در دین و زندگی دوم دبیرستان به مولفه محبت زن وشوهربا فراوانی 41که از عوامل
درونی خانواده است بیشتر توجه شده و به مولفه خانواده های طرفین( خانواده های قبل از ازدواج) که از عوامل بیرونی
خا نواده و همچنین به مولفه های سرپرستی خانواده و تثبیت نقشها که از عوامل درونی خا نواده است با فراوانی 1هیچ
توجهی نشده ا ست

جدول شماره  : 2- 2توزیع فراوانی توجه به تقویت بنیان خانوا ده در دین و زندگی سوم دبیرستا ن
تقویت بنیان خانواده

عوامل درونی خانواده

عوامل بیرونی خانواده
دین و زندگی
سوم دبیرستا ن

فرهنگ و محیط
اجتماعی

ا قتصاد جامعه

خانواده های
طرفین

توجه به جایگاه
خانواده

سرپرستی
خانواده

تثبیت نقشها

محبت زن و
شوهر

فراوانی

3

3

8

85

6

32

83

درصد فراوانی

8 /18

8 /18

2 /52

35 /55

5 /15

86/86

81 /3

فراوانی عوامل درونی و
بیرونی خانواده

55

5

مجموع فراوانی عوامل
درونی و بیرونی خانواده
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جدول شماره  1- 1نشا ن می دهد که در دین و زندگی سوم دبیرستا ن به تثبیت نقشها با فراوانی 21که از عوامل درونی
خانواده است بیشتر توجه شده و به مولفه های ا قتصا د جامعه و فرهنگ و محیط اجتماعی با فراوانی  2که از عوامل
بیرونی خا نواده است کمتر توجه شده است.

جدول شماره  : 5- 2توزیع فراوانی توجه به تقویت بنیا ن خانواده در دین و زندگی پیش دانشگاهی
تقوی ت بنیان خانواده

عوامل بیرونی خانواده
دین و زندگی

فرهنگ و محیط

پیش د انشگا هی

اجتماعی

عوامل درونی خانواده
خانواده های

ا قتصا د جامعه

توجه به جایگاه خانواده

طرفین

سرپرستی

تثبیت نقشها

خانواده

محبت زن
و شوهر

فراوانی

5

5

8

8

8

3

8

درصد فراوانی

35

85

5

85

5

81

5

فراوانی عوامل درونی و بیرونی
خانواده

5

88

مجموع فراوانی عوامل درونی
31

و بیرونی خانواده

جدول شماره  5- 1نشا ن می دهد که در دین و زندگی پیش د انشگاهی به اقتصاد جامعه با فراوانی 7که از عوامل بیرونی
خا نواده است بیشتر توجه شده و به مولفه ها ی سرپرستی خانواده و محبت زن و شوهر با فراوانی  4که از عوامل درونی
خا نواده ا ست و همچنین خانواده های طرفین کمتر توجه شده است.
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جدول شماره  : 6- 2توزیع فراوانی توجه به تقویت بنیان خا نواده در اجتما عی اول دبیرستا ن
تقویت بنیان خانواده

عوامل درونی خانواده

عوامل بیرونی خانواده
اجتماعی اول دبیرستا ن

فرهنگ و محیط
اجتماعی

اقتصا د جامعه

خانواده های
طرفین

توجه به جایگاه
خانواده

سرپرستی
خانواده

تثبیت نقشها

محبت زن و
شوهر

فراوانی

86

35

2

33

6

36

2

درصد فراوانی

85 /58

32 /8

8 /11

38 /85

5 /13

35 /32

8 /11

فراوانی عوامل درونی و
بیرونی خانواده

51

25

مجموع فراوانی عوامل
درونی و بیرونی خانواده

818

جدول شماره  1- 1نشا ن می دهد که در اجتما عی اول دبیرستا ن به مو لفه تثبیت نقشها با فراوانی 21از عوامل درونی
خا نواده است بیشتر توجه شده و به مولفه ها ی محبت زن و شوهر ب ا فر اوانی  1که از عوامل درونی خانواده می باشد و
خا نواده های طر فین با فراوانی  1که از عوامل بیرونی خانواده است کمتر توجه شده است.
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جدول شماره  : 5- 2توزیع فراوا نی توجه به تقویت بنیان خانوا ده در جا معه شناسی د وم دبیر ستا ن
تقویت بنیان خانواده

عوا مل درونی خانواده

عوامل بیرونی خانواده
جا معه شناسی
دوم دبیرستا ن

فرهنگ و محیط
اجتماعی

اقتصاد
جامعه

خانواده های
طرفین

توجه به جایگاه
خانواده

سرپرستی خانواده

تثبیت
نقشها

محبت زن و
شوهر

فراوانی

8

8

1

2

1

1

1

درصد فراوانی

81

81

81

21

81

81

81

فراو انی عوامل درونی و بیرونی
خانواده

2

3

مجموع فراوانی عوامل درونی و
6

بیرونی خانواده

جدول شماره  7- 1نشا ن می دهد که در جا معه شنا سی د وم دبیر ستا ن به مو لفه توجه به جایگاه خانواده با فراو
انی 1که از عوامل درونی خانواده است بیشتر توجه شده و به مولفه ها ی خا نوا ده های طرفین ،سرپرستی خانواده ،
تثبیت نقشها و محبت زن وشوهر هیچ توجهی نشده است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده از سوال  8تحقیق در مورد میزان توجه به تقویت بنیان خانواده به تفکیک مواد درسی دین و زندگی اول
دبیرستان :در دین و زندگی اول به اقتصاد جامعه با فراوانی  81بیشترین توجه شده است و به مولفه های دیگر مانند مساله
سرپرستی خانواده ،تثبیت نقشها و محبت زن و شوهر با فراوانی ا کمترین توجه شده است .در مجموع به عوامل بیرونی خانواده با
 85فراوانی و به عوامل درونی خانواده با  6فراوانی توجه شده است .پس نتیجه گیری که از کتاب دین و زندگی اول می توان
گرفت به عوامل بیرونی خانواده که موجب تقویت بنیان خانواده می شود بیشتر توجه شده است .دین و زندگی دوم
دبیرستان:در دین و زندگی دوم به محبت زن و شوهر با فراوانی  86بیشترین توجه شده است .و به مولفه خانواده های طرفین(
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خانواده های قبل از ازدواج) که از عوامل بیرونی خانواده و همچنین به مولفه های سرپرستی خانوا ده و تثبیت نقشها که از
عوامل درونی خانواده است با فراوا نی  1هیچ توجهی نشده است .در مجموع می توان گفت به عوامل بیرونی خانواده با فراوانی 1
و عوامل درونی خانواده با فراوانی  32توجه شده است پس در دین و زندگی دوم به عوامل درونی که موجب تقویت بنیان خانواده
می شود بیشتر توجه شده است .دین و زندگی سوم دبیرستان  :در دین و زندگی سوم دبیرستا ن به تثبیت نقشها با
فراوانی  32که از عوامل درونی خانواده است بیشتر توجه شده و به مو لفه ها ی ا قتصا د جامعه و خا نوا ده های طرفین با فراوانی
 3که از عوامل بیرونی خا نواده است کمتر توجه شده است .در مجموع می توان گفت که به عوامل بیرونی خانواده با فراوانی  5و
عوامل درونی خانواده با فراوانی  55توجه شده است پس در دین و زندگی پیش دانشگاهی به عوامل درونی که باعث تقویت بنیان
خانواده می شود بیشتر توجه شده است .اجتماعی اول دبیرستان :در اجتما عی اول دبیر ستا ن به مو لفه تثبیت نقشها با فراو ا
نی 36از عوامل درونی خا نواده است بیشتر توجه شده و به مولفه ها ی محبت زن و شوهر با فر اوانی  2که از عوامل درونی
خانواده می باشد و خا نواده های طر فین با فراوانی  2که از عوامل بیرونی خانواده است کمتر توجه شده است .در مجموع به
عوامل بیرونی خانواده با فراوانی  25و عوامل درونی خانواده با فراوانی  51توجه شده است پس در اجتماعی اول دبیرستان به
عوامل درونی خانواده بیشتر توجه شده است .جامعه شناسی دوم دبیرستان  :در جا معه شنا سی د وم دبیر ستا ن به مو لفه تو
جه به جایگاه خا نواده با فراو ا نی  2که از عوامل درونی خانواده است بیشتر توجه شده و به مولفه ها ی خا نوا ده های طرفین،
سرپرستی خانواده  ،تثبیت نقشها و محبت ز ن وشو هر هیچ توجهی نشده است .در مجموع به عوامل بیرونی خانواده با فراوانی 3
وبه عوامل درونی خانواده با فراوانی  2توجه شده است پس در مجموع در جامعه شناسی دوم دبیرستان به عوامل درونی خانواده
بیشتر توجه شده است .پس نتیجه گیری که می توان کرد ،در دین و زندگی اول و دین و زندگی پیش دانشگاهی به عوامل
بیرونی خانواده که موجب تقویت بنیان خانواده می شود بیشتر توجه شده است و در دین و زندگی دوم ،دین و زندگی
سوم ،اجتماعی اول دبیرستان و جامعه شناسی دوم دبیرستان به عوامل درونی خانواده بیشتر توجه شده است .و همچنین در کتب
اجتماعی اول دبیرستان بافراوانی  818بیشترین توجه به تقویت بنیان خانواده و کتب جامعه شناسی دوم دبیرستان با مجموع
 81فراوانی کمترین توجه شده است .و همچنین سوال یک تحقیق نشان می دهد که در کتب جامعه شناسی دوم به بعضی
مولفه های مهم تحقیق مانند تثبیت نقشها ،محبت زن وشوهر و مسا له سرپرستی خانواده و خانواده های طرفین هیچ توجهی
نشده است و به مولفه های دیگر نیز خیلی کم در حد یک اشاره توجه شده است .در کتب دین و زندگی دوم نیز به بعضی از
مولفه های مهم بنیان خانواده مانند تثبیت نقشها و مساله سرپرستی خانواده و خانواده های طرفین هیچ اشاره ای نشده و به
مولفه های دیگر نیز در حد یک اشاره یا به طور غیر مستقیم بیان شده است .در کتب اجتماعی اول دبیرستان نیز بیشتر به
طور غیر مستقیم به عوامل بیرونی تقویت بنیان خانواده پرداخته است .در کتب دین و زندگی اول و پیش دانشگاهی نیز در
حد یک اشاره به تقویت ب نیان خانواده پرداخته است.و بیشتر به طور غیر مستقیم به بنیان خانواده پرداخته است .در کتب دین و
زندگی سوم به طور واضح به عوامل درونی خانواده که موجب تقویت بنیان خانواده می شود پرداخته است اما به عوامل بیرونی
خانواده در حد یک اشاره به آن پرداخته شده است .نتی جه گیری کلی از سوال ( = )4کتب درسی دوره متوسطه به عواملی که
باعث تقویت بنیان خانواده می شود خیلی زیاد توجه نکرده است .با توجه به تحقیقات پیشین کهاحمد رضا نصر اصفهانی –
رحمت اهلل محمدی – فاطمه بهجتی اردکانی  -مریم فاتحی زاده تحت عنوان مقاله ای به نام دیدگاه دانش آموزان
دبیرستانی نسبت به سهم اولیا مدارس و کتب درسی در پرداختن به مسایل خانوادگی پرداختندونتیجه آن این بود که
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عملکرد دبیرستانها در آموزش مسایل زندگی خانوادگی از دید دانش آموزان کمتر از حد مورد انتظار بوده و الزم است برنامه ها و
 تحقیق پیشین مورد.کتابهای آموزشی و پژوه شی برای آموزش مسایل زندگی خانوادگی برای دانش آموزان تدارک دیده شود
و هر دو نتیجه گیری تحقیق به این اشاره دارد که کتابهای. همخوانی و همسو می باشد8 نظر با نتیجه گیری کلی از سوال
.آموزشی باید بیشتر به مسایل خانوادگی بپردازند
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Abstract
The purpose of this research is studying amount of attraction to reinforcement‘s family foundation at
educational lesson at high school for this we analysis educational books at high school .the forename
research is applicable .the forename population at this research is including : whole books of high school
but the sample 6books were selected (din and zendegi of first second and thirst high school and social
book of first high school and sociology of s econd high school )because at these books was attention to
reinforcement‘s family foundation which is used the method of purposive sampling for selecting. the tool
of collecting information is collected by using analysis of content‘s
forename book which the
reinforcement‘s family foundation has been divided
to two factors that are including external
factors(culture and social environment -economic population –party of both family)and interned factors
(attention to the place of family the issue of family supervision confirmation of roles the kindness of
woman and man) then forename frequency and frequency percent aye of any which
attraction to
reinforcement‘s family foundation at high school books with were calculated at the end the result that
were collected are this way that educational books of high school which cause reinforcement‘s family
foundation had little attention .

Key/words: content analysis , educational books, high school ,family foundation ,role
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