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Objectives The present study aims to analyze the content of primary school textbooks in the Iranian 
educational system based on the psychological components of the elderly and how these books have 
reproduced the psychological components of the elderly.
Methods & Materials The research method was descriptive-content analysis. The statistical population of 
the study included primary school textbooks. The statistical sample of the desirable cases purposefully 
included the content of all primary school textbooks in 2020. Research components included self-accep-
tance, autonomy, personal growth, communication with others, environment mastery, and conscious-
ness in life, as well as a content analysis unit.
Results The results showed that primary school textbooks have addressed the problem of aging from a 
psychological perspective to some extent, but the texts and images have been at a low level in terms of 
content and quality of effect in primary school children, which is the period of their personality formation, 
and has indirectly introduced an elderly person disable and impressible. Therefore, these textbooks do 
not strongly reproduce the psychological characteristics of the elderly. Their presentation focuses more 
on the quality of communication with others and neglects other psychological components.
Conclusion Iranian primary school curriculum requires a thorough review based on the psychological 
components of the elderly. Texts, activities, and elderly images are included in the textbook to pay more 
attention to the area of vitality and life expectancy. This practice creates an attitude and a sense of pur-
posefulness in aging.
Keywords Aging, Psychological components, Curriculum, Content analysis, Primary school
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Extended Abstract

Introduction

he current research aims to analyze the content 
of primary school textbooks in the Iranian 
educational system based on the psychological 
components of the elderly and how the books 
reproduce the psychological components of 

the elderly. Aging is a sensitive period of human life; it is 
a social necessity to pay attention to the psychological and 
biological issues and needs of this stage. Textbooks should be 
for the social awareness of students in supporting the elderly 
and creating a new and constructive attitude about their 
psychological components. It is essential to pay attention to 
the psychological dimension of the elderly in textbooks. The 
present research can play a crucial role in the development 
and advancement of this important issue at the primary level 
of the Iranian educational system. Therefore, this research was 
conducted to analyze the qualitative content of the concepts 
and images of aging from the perspective of psychological 
components in the curriculum of the primary school in Iran.

Methods

The present study was descriptive and conducted using 
the qualitative content analysis method. According to 
the topic, the psychological components of aging were 
first considered as a theoretical framework derived 
from library and documentary studies. Then, each of the 
components was described and correlated, and based 
on this, 6 components were identified; according to the 
theoretical and research background of the subject, the 
researchers identified the components that are shown in 
Table 1, and then based on the specified components 
within the desired content, they qualitatively analyzed the 
text and images of the textbooks from the perspective of 

the identified components. The statistical population of 
the research included the content of the primary school 
textbooks of the Iranian educational system in 2020-2021. 
The statistical sample of the research in a purposive way 
and from the type of desirable items included 40 primary 
six-grade textbooks of mathematics (6 first-to-sixth grade 
books), experimental sciences (6 first-to-sixth grade 
books), heaven gifts (6 first-to-sixth grade books), social 
studies (4 third-to-sixth grade books), Quran (6 first-to-
sixth grade books), Farsi reading (6 first-to-sixth grade 
books), and writing (6 first-to-sixth grade books); and the 
statistical population was consistent with the statistical 
sample. The unit of analysis in this research was themes 
(image, textual content, and activities and exercises). 
Each page and paragraph of the textbook was examined 
based on the 6 identified components.

First, the textual structure of the activities and exercises 
and their relationship with each of the psychological 
components of aging, and then the pictures of the books 
were analyzed in terms of relevance to the topic. The retest 
method was used for data reliability. Two samples of the 
reviewed books were presented to the expert evaluators, 
who were 10 people with a specialized doctorate in 
educational sciences-curriculum and faculty members of 
Farhangian University, and they were asked to review the 
concepts and images of the textbooks from the perspective 
of the psychological components of the elderly.

Results 

Regarding the component of self-acceptance, an image 
is shown in the textbook where the boy goes to his father, 
kisses his father’s hands, and the old man feels satisfied 
with himself (Quran, second grade, p. 51) or in an image, 
grandparents who make a positive self-evaluation of 
their present and past by seeing their descendants (third-

Table 1. Psychological Components of Aging Based on the Theoretical Foundations of the Research

Features of Components Components 

A positive evaluation of oneself and one’s pastSelf-acceptance 

Experience the quality of communication with othersCommunication with others 

A sense of independence in doing thingsAutonomy 

Ability to manage life effectivelyEnvironment mastery 

Believing in the meaning and purpose of life and having spirituality in lifeConsciousness in life 

Feeling of growth and scientific progress in lifePersonal growth 
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grade grade social studies, p. 12). Another component of 
the psychological dimension of the elderly is “personal 
growth”, the presented images show that the elderly 
person is reading a newspaper in the park. Also, on page 
11 of the same book, the grandfather gives information 
about academic matters to his grandson, where an old 
man is teaching the Qur’an correctly to small boys. 
Primary school textbooks have examined the issue of 
aging from the point of view of psychological autonomy 
to some extent, but texts and images in terms of content 
and quality of impact on primary school children, which 
is the period of formation of their personality, are at a 
low level, and indirectly introduced the elderly person 
disabled and impressible. One of the other crucial 
components of the psychological aspect of the elderly, 
which has received more attention in primary school 
textbooks, is “the relationship between the elderly and 
others”. This issue shows that textbooks have played 
an effective role in reproducing this psychological 
characteristic. For example, pictures and texts presented 
of the elderly who are talking with their family members 
and enjoy this conversation (Quran, first grade, pp. 30, 
35, and 36), a strong relationship between the elderly and 
their grandchildren and giving them gifts and that the 
elderly are with their family members and gather around 
each other on various occasions, such as Yalda night 
and New Year. Another component of the psychological 
dimension of the elderly is “environment mastery”, 
according to which the elderly person can manage his life 
in terms of life and livelihood and manage his external 
environment. The image of an elderly woman who bakes 
bread for her livelihood (base sciences second grade, p. 
102; Farsi reading second grade, p. 46) and a grandfather 
who is taking out beets (Farsi reading second grade, p. 
13) and another old man who is selling his products, such 
as yogurt and milk in the market (Farsi reading second 
grade, p. 47), the last psychological component of the 
elderly which is vital and gives hope and meaning to their 
lives is “consciousness in life”. Examining the texts and 
pictures of the textbooks in the “consciousness of life” 
feature showed that the textbooks did not reproduce this 
feature well.

Discussion 

Primary school textbooks have examined the issue of 
aging from a psychological point of view to some extent, 
but the texts and images have been at a low level in terms of 
content and quality of impact on primary school children, 
and it has indirectly introduced the elderly as disabled 
and impressible. Therefore, the mentioned textbooks do 
not strongly reproduce the psychological features of the 

elderly; the presented image of them focuses more on the 
characteristic of communication with others and neglects 
other psychological components. Attitudes formed in 
childhood play a significant role in adulthood decisions. 
We should try to revive these psychological features in 
textbooks. It seems that the primary school curriculum 
needs a fundamental revision based on the psychological 
components of the elderly. Therefore, it is recommended 
to pay attention to these neglected components and 
includes them in textbooks to help educate students to 
accept the elderly and their experiences.
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اهداف هدف از پژوهش حاضر، تحليل محتوا کتاب های درسی دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران بر مبنای مؤلفه های روان شناختی 
سالمندان بود و اینکه کتاب ها چگونه به بازتوليد مؤلفه های روان شناختی سالمندان پرداخته است.

مواد و روش ها روش پژوهش توصيفی از نوع تحليل محتوا، جامعه آماری، کتاب های درسی دوره ابتدایی، نمونه آماری به شيوه هدفمند از 
نوع موارد مطلوب، شامل محتوای همه کتب درسی دوره ابتدایی در سال 1399 بود. مؤلفه های پژوهش شامل پذیرش خود، خودمختاری، 

رشد شخصی، ارتباط با دیگران، تسلط بر محيط، هدفمندی در زندگی و نيز واحد تحليل مضامين انتخاب شد.

یافته ها نتایج تحقيق نشان داد کتب درسی دوره ابتدایی به مسئله سالمندی از منظر روان شناختی تا حدودی پرداخته است، اما 
متون و تصاویر از نظر محتوا و کيفيت تأثيرگذاری در کودکان مقطع ابتدایی که دوره شکل گيری شاکله شخصيتی آنان است، در 
سطحی پایينی قرار داشته و به طور غيرمستقيم، فرد سالمند را ناتوان و تأثيرپذیر معرفی کرده است. بنابراین کتاب های درسی 
یادشده به بازتوليد ویژگی های روان شناختی سالمندان به  صورت قوی نپرداخته اند، تصویر ارائه شده از آنان بيشتر روی ویژگی 

ارتباط با دیگران تمرکز کرده و نسبت به سایر مؤلفه های روان شناختی دچار غفلت شده است.

نتیجه گیری برنامه درسی دوره ابتدایی ایران به یک بازنگری اساسی مبتنی بر مؤلفه های روان شناختی سالمندان نياز دارد. متون، فعاليت ها، 
تصاویر سالمند با هدف توجه بيشتر به زمينه نشاط و اميد به زندگی در کتب درسی گنجانده شود. این عمل، نگرش و ادراکی سرشار از 

هدفمندی را در دوره سالمندی به وجود می آورد.

کلیدواژه ها سالمندی، مؤلفه های روان شناختی، برنامه درسی، تحليل محتوا، دوره ابتدایی
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مقدمه

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسائل 
و نيازهای روانی و زیستی این مرحله ضرورتی اجتماعی دارد ]1، 
2[. این دوران گذر از یک مرحله  به  مرحله جدیدی از زندگی 
تلقی می شود ]3[ و واقعيتی انکارناپذیر و در برخی موارد همراه 
با تجربيات ناخوشایند است ]4[. با پذیرش این دیدگاه که پيری، 
سالمندی  تسليم شدن،  زمان  نه  است  کمال  و  پختگی  زمان 

معنای زیبایی به خود خواهد گرفت ]5[. 

از  یکی  بشر است که  زندگی  تکامل  از  سالمندی مرحله ای 
بزرگ ترین گروه های اجتماعی دنيا را تشکيل می دهد ]6[. دورانی 
که در آن فرد به حداکثر کمال و انسجام رسيده ] 7 ، 8[ و کسب 
تجارب و تغييرات جسمی  سبب پدید آمدن دیدگاهی خاص به 
دنيا می شود ]9 ، 10[ که حداقل دلبستگی های دنيوی، سبب 

تغيير دیدگاه ارزشی در این دوران می شود ]11[. 

یکی از مسائل مهم دوران سالمندی، تغييراتی است که در سطح 
سالمت روانی به وقوع می پيوندد ]12[. مبنای مسائل روان شناختی، 
در  مهم  حوزه ای  و  است  عمر  گستره  در  رشد  تحولی  مفهوم 
پژوهش های مرتبط با سالمندی است ]13 ، 14[. از مقوله های مهم 
روان شناختی، بهزیستی روان شناختی است ]15[ که آن را می توان 
به  عنوان مجموعه ای از احساسات و حاالت عاطفی و شناختی مثبت 
نسبت به خود و دنيای اطراف تعریف کرد ]13 ، 16[. روان شناختی 

هم مؤلفه های عاطفی و هم مؤلفه های شناختی دارد ]14 ، 17[. 

کارل ریف 6 مؤلفه برای ُبعد روان شناختی توضيح داده  که 
شامل ارزیابی مثبت از خود و زندگی )پذیرش خود( ]15 ، 18[، 
تجربه کيفيت روابط با دیگران )ارتباط مثبت با دیگران(، احساس 
استقالل عمل )خودمختاری(، توانایی اداره مؤثر زندگی )تسلط بر 
محيط(، اعتقاد به معنا و هدف در زندگی )هدفمندی در زندگی( 

و احساس رشد و پيشرفت )رشد شخصی( می شود ]22-19[. 

مراقبت  ازجمله  سالمند،  فرد  روانی  کارکردهای  از  بسياری 
از خود، روابط با دیگران، حق زندگی رضایت بخش و همراه با 
لذت، آرامش را از او سلب و درجه دوم بهزیستی روان شناختی 
افراد سالمند را تهدید می کند ]17، 23-25[. نگرش ، احساسات، 
ادراکات و عقاید  نسبت به سالمندان از مسائل تعيين کننده بر 
سالمت سالمند است ]26-28[. هرچه افراد نگرش مثبت تری 
نسبت به سالمند داشته باشند، زندگی رضایت بخش تری برای 

آن ها به وجود خواهند آورد ]29 ، 30[. 

از آنجا  که افزایش جمعيت سالمندان در کشورهای در حال 
 توسعه بيشتر است ]31-33[؛ بنابراین در آینده جمعيت سالمند 
بيشتری در کشور ما زندگی خواهند کرد ]34[. نگرش افراد به 
سالمند و سالمندی به عوامل متعددی وابسته است ]35-37[ و 
نمی توان نگرش را از فرهنگ های دیگر به عاریت گرفت ]38، 39[. 

نگرش  بيشترین  داد  نشان  پژوهش های مختلفی ]43-40[  
منفی به سالمندان در نوجوانان و جوانان است. زندگی ماشينی، 
سيستم آموزشی، نفوذ فرهنگ های مختلف در این امر بی تأثير 
نيست]44[. در این راستا، قدسی ]45[ در پژوهش خود به این 
نتيجه دست  یافت که هر چه ميزان حمایت اجتماعی سالمندان 
این  و  می یابد  بهبود  آنان  روانی  سالمت  سطح  یابد،  افزایش 
حمایت اگر از طریق کتب درسی انجام شود، تأثير فوق العاده ای 
 ]48-46[ روان شناختی  پژوهش های  اخيراً  داشت.  خواهد 
به مداخله پذیرش، تعهد و کاربردهای مهم آن در سازگاری، 
سالمندان  روانی  بهزیستی  و  افسردگی  اضطراب،  استرس، 
پرداخته اند که به این نتيجه رسيدند که اگر پذیرش سالمندان 
بيفتد،  اتفاق  از خردسالی در جامعه  بنيادین  امری  به  صورت 
چالش های روان شناختی کمتری را در سالمندان شاهد خواهيم 
بود که جامعه را از صرف هزینه های کالن در راستای مرتفع 

کردن این مشکالت مصون خواهد داشت ]49، 50[. 

در  روان شناختی  ُبعد  به  توجه  که  کرد  اشاره  باید  اینجا  در 
سالمندان ضرورتی انکارناپذیر است ]51[ و در این ميان یکی از 
راه ها برای تحقق بخشيدن به این مهم، آموزش است که مهم ترین 
ابزاری محسوب می شود که می توان با آن فرهنگ سازی کرد و 
سبب تغيير رفتار شد ]52[.  باید اشاره کرد که آموزش در 2 سطح 
انجام می شود: آموزش رسمی و آموزش غيررسمی ]53[. از آنجا که 
توسعه عادات مناسب باید از ابتدای زندگی شروع شود و در زندگی 
تکوین یابد، پس رسالت آموزش  و پرورش، به  ویژه در دوره ابتدایی 
به  عنوان پایه آموزش رسمی از اهميت بسزایی برخوردار است ]54[ 
 و در تکوین ابعاد شخصيتی کودکان پس از خانواده قرار دارد ]55[. 
آموزش  مثبت،  عادت های  کردن  نهادینه  شيوه  بهترین  درواقع، 
آن ها از دوران کودکی است ]52[. بدون شک یکی از مهم ترین 
ابزارها، کتاب های درسی هستند ]53[. کتاب های درسی با توجه به 
سياست های آموزشی یک کشور حاوی اهداف، ارزش ها، هنجارها و 
دانش و مفاهيمی هستند که برای تربيت صحيح فرزندان آن کشور 

مهم و حياتی در نظر گرفته می شوند ]56[. 

بنابراین کتاب های درسی سهم بسزایی در انتقال اهداف ُبعد 
روان شناختی سالمندان به دانش آموزان و شکل گيری ذهنيت آن ها 
در این موضوع دارند ]57[. در حقيقت، کتاب های درسی با توجه 
به پویایی و تأثيرگذاری  محور اصلی تعليم و تربيت دانش آموزان 
در مدارس هستند ]58[ و عالوه بر افزایش دانش علمی، اجتماعی 
و غيره باعث شکل دهی و جهت دهی بينش دانش آموزان نسبت به 

سالمندان در راستای اهداف ُبعد روان شناختی می شوند.

آگاهی  جهت  در  باید  درسی  کتاب های  راستا،  همين  در 
اجتماعی دانش آموزان در حمایت از سالمندان و ایجاد نگرشی نو 
و سازنده در مورد مؤلفه های روان شناختی آنان باشند ]54 ، 55[. 
توجه به ُبعد روان شناختی سالمندان در کتاب های درسی امری 
ضروری است ]56[ . با توجه به اینکه تاکنون مفاهيم و تصاویر 
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کتب درسی دوره ابتدایی ایران از منظر مؤلفه های روان شناختی 
سالمند تحليل محتوای کيفی نشده است، پژوهش حاضر می تواند 
در توسعه و پيشبرد این امر مهم در مقطع ابتدایی نظام آموزشی 

ایران نقش مهمی داشته باشد. 

بنابراین هدف کلی این پژوهش، تحليل محتوای کيفی مفاهيم و 
تصاویر سالمندی از منظر مؤلفه های روان شناختی در برنامه درسی 
دوره ابتدایی ایران بود و سؤال های زیر مطرح شدند: مفاهيم و 
تصاویر ارائه شده از مؤلفه های روان شناختی سالمندان در کتاب های 
به  درسی  کتاب های  آیا  است؟  چگونه  ابتدایی  دوره ی  درسی 
بازتوليد  مؤلفه های روان شناختی سالمندان پرداخته است؟ در این 
مقاله مفاهيم و تصاویری که کتب درسی دوره ابتدایی از مؤلفه های 
روان شناختی دوره سالمندی ارائه می دهد، بررسی شده و ميزان 

توجه کتب درسی به این مقوله مهم واکاوی شد.

روش مطالعه

مطالعه حاضر توصيفی و با روش تحليل محتوای کيفی از نوع 
انجام شد. در روش تحليل محتوای کيفی جهت دار،  جهت دار 
برخالف تحليل محتوای کّمی، از آمار و ارقام استفاده  نشده و 
داده ها به صورتی متنی و کيفی ارائه شدند. در این پژوهش با 
توجه به موضوع، مؤلفه های روان شناختی سالمندی ابتدا به  عنوان 
یک چارچوب نظری برگرفته از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در 
نظر گرفته شد. سپس به توصيف و همبستگی هر یک از مؤلفه ها 
پرداخته شد که بر همين اساس 6 مؤلفه شناسایی شد. در این 
رویکرد، پژوهشگران با توجه به پيشينه نظری و پژوهشی موضوع، 
نشان داده  شده، شناسایی  را که در جدول شماره 1  مؤلفه ها 
محتوای  درون  در  مشخص شده  مؤلفه های  اساس  بر  و سپس 
موردنظر به  صورت کيفی متن و تصاویر کتب درسی را از منظر 

مؤلفه های شناسایی شده تحليل کردند. 

جامعه آماری پژوهش، محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 
نظام آموزشی ایران در سال های 1399 تا 1400 بود. نمونه آماری 
پژوهش به  صورت هدفمند از نوع موارد مطلوب، شامل 40 کتاب  
درسی 6  پایه ابتدایی از نوع ریاضی )6 کتاب اول تا ششم(، علوم 
تجربی )6 کتاب پایه اول تا ششم(، هدیه های آسمان )6 کتاب 
تا  پایه سوم  )4 کتاب،  اجتماعی  تا ششم(، مطالعات  اول  پایه 
ششم(، قرآن )6 کتاب پایه اول تا ششم(، فارسی خوانداری )6 
کتاب پایه اول تا ششم( و نوشتاری )6 کتاب پایه اول تا ششم( 

بود؛ و جامعه آماری با نمونه آماری مطابقت داشت. 

واحد تحليل در این تحقيق، مضامين )تصویر، محتوای متنی، 
از کتاب های  فعاليت ها و تمرینات( بود. هر صفحه و پاراگراف 
درسی بر اساس 6 مؤلفه شناسایی شده بررسی شد. بدین  صورت 
با  ارتباط آن ها  و  فعاليت ها و تمرینات  ابتدا ساختار متنی  که 
از مؤلفه های روان شناختی سالمندی و سپس تصاویر  هرکدام 
پایایی  برای  شدند.  تحليل  موضوع،  با  تناسب  لحاظ  از  کتب 

داده ها از روش باز آزمایی استفاده شد. بدین  صورت که 2 نمونه 
از کتاب های بررسی شده به ارزیابان متخصص که تعداد آن ها 10 
نفر و دکترای تخصصی علوم تربيتی برنامه درسی و از اعضای 
هيئت  علمی دانشگاه فرهنگيان بودند، ارائه و از آن ها خواسته 
مؤلفه های  از منظر  را  تصاویر کتاب های درسی  و  مفاهيم  شد 

روان شناختی سالمند بررسی کنند.

یافته ها

در پاسخ به پرسش های پژوهش که مؤلفه های روان شناختی به 
تصویر کشيده شده در کتاب های درسی برای سالمندان چگونه 
هستند؟ آیا کتب به بازتوليد آن ها پرداخته است؟ در پژوهش 
حاضر در تحليل داده ها تعداد 276 مضامين به  صورت 92 تصویر، 

108 محتوای متنی، 76 فعاليت و تمرین بررسی شد.

بررسی مؤلفه روان شناختی پذیرش خود سالمندان در کتب درسی

 در مورد مؤلفه  پذیرش خود، تصویری در کتاب درسی نشان 
داده  شده که پسر به سمت پدر خود می رود، دستان پدر را 
پایه  )قرآن  دارد  خود  از  رضایت  احساس  پيرمرد  و  می بوسد 
دوم، ص 51( یا در تصویری دیگر، پدربزرگ و مادربزرگ که با 
دیدن نوادگان، خودارزیابی مثبتی از حال و گذشته خود دارند 
)مطالعات اجتماعی پایه سوم، ص 12( یا همچنين در مطالعات 
اجتماعی پایه سوم )که از زبان نوه سالمند بيان  شده( اشاره به 
این دارد که }پدربزرگ در خانه  ما زندگی می کند. او پاهایش 
درد می کند و نمی تواند خوب راه برود، زیرا در زمان جنگ و 
پدربزرگ  است.  دیده  آسيب   دشمن  مقابل  در  ایران  از  دفاع 
بيشتری  کمک  خانواده  اعضای  همه   به  بود  سالم تر  وقتی 
می کرد و غيره{ )ص 18(. در این محتوای متنی قدرت و توان 
برابر دشمن را نشان می دهد و  پدربزرگ برای ایستادگی در 
کودک درک می کند که پدربزرگ انسان قوی و توانمندی بوده 
است و در ارتباط با پدربزرگ خود این نگرش را منتقل می کند 

و از این  رو، در پدربزرگ پذیرش خود انجام می شود.

بررسی مؤلفه روان شناختی خودمختاری سالمندان در کتب درسی

در مورد مؤلفه  دیگر روان شناختی سالمندان، مثل خودمختاری، 
احساس استقالل و توانایی ایستادگی در مقابل را نشان می دهد، 
در تصویری از کتاب ریاضی اول دبستان که پدربزرگ و مادربزرگ 
از مهمان  های خود پذیرایی می کنند )ریاضی پایه اول، ص 111( و 
در تصویر لبخند بر لب دارند و این رضایت و حس خوب از عملکرد 
مستقل خود را نشان می دهد. فرد سالمندی که می تواند کارهای 
روزمره زندگی خود را به تنهایی انجام دهد و تأثيرگذاری باال و 
خودمختاری خوبی دارد. برای مثال، در تصویری که پيرمردی 
سالخورده، زمين کشاورزی خود را آماده کاشت محصول می کند 
)فارسی  خوانداری پایه دوم، ص 13( و همچنين در جایی که 
تصویر سالمندی دیگر که خود به سفر می رود )هدیه های آسمانی 
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پایه سوم، ص 78( و در جایی که مادربزرگ از نوه ها مراقبت 
)مطالعات  انجام می دهد  را  کارهای خود  به  تنهایی  و  می کند 
اجتماعی پایه سوم، ص 18( و این موارد نشان می دهد که کتب 
درسی دوره ابتدایی به مسئله سالمندی از منظر خودمختاری 
از  اما متون و تصاویر  پرداخته است،  تا حدودی  روان شناختی 
نظر محتوا و کيفيت تأثيرگذاری در کودکان مقطع ابتدایی که 
دوره شکل گيری شاکله شخصيتی آنان است، در سطحی پایينی 
قرار داشته و محتوا به  طور غيرمستقيم، فرد سالمند را ناتوان و 

تأثيرپذیر به کودکان معرفی می کند.

بررسی مؤلفه روان شناختی رشد شخصی سالمندان در کتب درسی

مؤلفه دیگر ُبعد روان شناختی سالمندان، »رشد شخصی« است، 
تصاویر ارائه شده نشان می دهد فرد سالمند مشغول مطالعه روزنامه 
در پارک است )علوم پایه دوم، ص 76( و همچنين در صفحه 11 
همان کتاب، پدربزرگ اطالعاتی درباره مسائل درسی به نوه  خود 
می دهد، جایی که سالمندی در حال آموزش صحيح قرآن به 
پسرهای کوچک است )قرآن پایه دوم، ص 95( و پيرمردی که 
اهل علم است و مشغول انتشار تجربه و دانش خود به مشتاقان 
آسمانی  پایه دوم، ص 69، هدیه های  )فارسی خوانداری  است 
باز هم در کتاب مطالعات  این راستا  پایه سوم، ص 85( و در 
اجتماعی )پایه ص 5، 17، 18 و 22( پدربزرگ در حال درس 
دادن به نوه اش است و به سؤاالت او پاسخ می دهد و کودکی که 

از پدربزرگ خود مطالب زیادی می آموزد. 

در این رابطه نيز در فارسی خوانداری پایه چهارم )ص 42، 64 
و 92( آمده است که پيرمردی دانا با موهای جوگندمی مشغول 
مطالعه و گفت وگو با دیگران است. این اشارات نشان می دهد کتب 
درسی دوره ابتدایی در بخشی از هدف خود مبنی بر اینکه در 
ذهن کودکان این امر را درونی کند که سالمند یک انسان در حال 
تکاپو است و نياز به مطالعه، ورزش و انتقال تجارب دارد، تقریبًا 
موفق بوده است. در بخش دیگر هدف در راستای ایجاد نگرش 
در کودکان که سالمندان جایگاهی ویژه، حضور گرم و پررنگ 
از پسر و دختر دارند و کودکان  اعم  فرزندان خود  در خانواده 
خأل وجود پدربزرگ، مادربزرگ و افراد سالمند دانا را در زندگی 

احساس کنند، ضعيف عمل کرده است.

بررسی مؤلفه روان شناختی ارتباط سالمند با دیگران در کتب درسی

ُبعد روان شناختی سالمندان که در  از دیگر مؤلفه های مهم 
کتاب های درسی دوره ابتدایی بيشتر توجه شده، » ارتباط سالمند 
با دیگران« است. این امر نشان می دهد کتب درسی نقش مؤثری 
در بازتوليد این ویژگی روان شناختی داشته اند. برای مثال، تصاویر 
و متون ارائه شده از سالمندان که در کنار اعضای خانواده خود 
مشغول صحبت و گفت وگو هستند و از این گفت وگو لذت می برند 
)قرآن پایه اول، ص30، 35 و 36(، ارتباط قوی بين سالمند و 

نوه های شان و دادن هدیه به آن ها )قرآن پایه اول، ص 76( و اینکه 
سالمندان در مناسبت های مختلف، ازجمله شب یلدا و تحویل 
سال نو در کنار اعضای خانواده خود هستند و دور یکدیگر جمع 
هستند )فارسی خوانداری پایه اول، ص 23، 52 و 68، علوم پایه 
اول، ص 76(، همراهی سالمندان با نوه های خود و بيرون رفتن با 
آن ها )علوم پایه اول، ص 76، علوم دوم، ص 11 و 41، هدیه های 
آسمان پایه سوم، ص 7، 9، 34 و 57، مطالعات اجتماعی پایه 
پایه سوم، ص 19،  فارسی خوانداری  و 12،  سوم، ص 5، 19 
مطالعات اجتماعی پایه چهارم، ص 7، مطالعات اجتماعی پایه 
پنجم، ص 80( و به آن ها گل می دهند )قرآن پایه دوم، ص 76(، 
زنی خميده که برای نوه اش قصه می گوید )مطالعات اجتماعی 
و  چهارم، ص 98(  پایه  خوانداری  فارسی  سوم، ص 20،  پایه 
به همراه خانواده های  خود در مراسم  مذهبی شرکت می کنند 
)فارسی خوانداری پایه دوم، ص 10(، پدربزرگ و مادربزرگی که 
با نوه های شان در حال صحبت کردن هستند )قرآن پایه سوم، 
ص 5(، تصویر پيرزن و پيرمردی که با همدیگر سخن می گویند 
)فارسی دوم، پایه ص 51( و همچنين سالمندان در اجتماع با 
افراد دیگر به تعامل می پردازند و مردم نياز به ارتباط مثبتی با 
آن ها دارند )فارسی خوانداری پایه سوم، ص 57، 64، 86، 92 و 
42، هدیه های آسمانی پایه سوم، ص 85، مطالعات اجتماعی پایه 
چهارم، ص 2، هدیه های آسمانی پایه چهارم، ص 104، مطالعات 
اجتماعی پایه پنجم، ص 14، فارسی خوانداری پایه ششم، ص 
107، مطالعات اجتماعی پایه ششم، ص 79( و همچنين کتاب 
هدیه های آسمان پایه چهارم، ص 52 و 78، پيرمردی را به تصویر 
می کشد که در کليسا حضور دارد و به علت دانایی او، افراد دورش 

حلقه  زده و تعامل مثبتی برقرار کرده اند.

بررسی مؤلفه روان شناختی تسلط بر محیط توسط سالمند در کتب 
درسی

مؤلفه دیگر ُبعد روان شناختی سالمندان، » تسلط بر محيط« 
از  را  بر اساس آن فرد سالمند می تواند زندگی خود  است که 
را  خود  بيرونی  محيط  و  کند  اداره  معاش  و  زندگی  امور  نظر 
امرار معاش خود  مدیریت کند. تصویر زن سالمندی که برای 
پایه  خوانداری  فارسی   دوم، ص 102،  پایه  )علوم  می پزد  نان 
دوم، ص 46(، پدربزرگ که در حال بيرون آوردن چغندر است 
)فارسی خوانداری پایه دوم، ص 13(، سالمندی دیگر که در حال 
بازار است  ازجمله ماست و شير در  فروختن محصوالت خود، 
)فارسی  خوانداری پایه دوم، ص 47(، پيرمردی با عينک در صف 
نانوایی ایستاده است که نان بخرد )هدیه های آسمانی پایه سوم، 
ص 2(، مادربزرگی که برای نوه هایش لباس می دوزد )مطالعات 
اجتماعی پایه سوم، ص 18(، مرد سالخورده ای که در اداره  پست 
کار می کند )مطالعات اجتماعی پایه سوم، ص 68(، پيرزنی که 
ناهار برای اعضای خانواده اش می پزد )فارسی خوانداری پایه سوم، 
ص 43(، مرد پيری که به خرید و فروش اجناس خود می پردازد 
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پایه  اجتماعی  پایه سوم، ص 44، مطالعات  )فارسی خوانداری 
چهارم، ص 8(، سالمندی که روی زمين کشاورزی کار می کند 
و گودالی در زمين می کند و برای کسب درآمد محصول می کارد 
)فارسی  خوانداری پایه سوم، ص 67(، پيرمردی خميده و قوز 
در صحرا که خار بر پشت دارد و از راه فروش آن پول در می آورد 
)فارسی  خوانداری پایه سوم، ص 86(، سالمندی که مخارج یک 
کودکستان را تأمين می کرد )فارسی  خوانداری پایه چهارم، ص 
80(، مرد پيری که بر اثر تالش زیاد مال زیادی دارد )علوم پایه 
پنجم، ص 76( و تصویر مرد سالخورده ای که ساربانی شترها را 
بر عهده دارد )مطالعات اجتماعی پایه پنجم، ص 76 و هدیه های 

آسمانی ششم، ص 28(.

این ویژگی که یکی از مهم ترین ویژگی های دوره سالمندی 
است، در کتب به آن اشاره  شده است و سالمند را در انجام امور تا 
حدودی با توان مستقل معرفی کرده است، اما از منظری دیگر، در 
کتاب های درسی فعاليت های متناسب با این مؤلفه روا  ن شناختی 

مورد غفلت واقع شده است.

بررسی مؤلفه روان شناختی هدفمندی زندگی سالمند در کتب درسی

آخرین مؤلفه  روان شناختی سالمندان که بسيار مهم است و 
باعث اميد و معنا بخشيدن به زندگی آنان می شود، » هدفمندی در 
زندگی« است. فرد سالمند اگر اعتقاد به معنا و هدف زندگی داشته 
باشد، سعی می کند به زندگی اش همراه با معنویت جهت دهد و 
باید خاطرنشان کرد که تمام ویژگی های قبلی زمينه ساز رسيدن 
به این ویژگی هستند و نباید آن ها را نادیده گرفت. برای مثال، 
تصویر سالمندی با موی خاکستری که در نماز جماعت شرکت 
کرده است )فارسی خوانداری پایه اول، ص 21، قرآن پایه دوم، 
ص 40 و هدیه های اجتماعی پایه چهارم، ص 28(، مرد و زنی با 
چروک های نشسته بر چهره شان که با اميد برای اداره زندگی خود 
تالش می کنند )فارسی  خوانداری پایه دوم، ص 13(، پيرمردی که 

در حال رفتن به مسجد و دعا کردن است )هدیه های آسمانی پایه 
سوم، ص 8 و 46، قرآن پایه سوم، ص 68 و فارسی  خوانداری 
پایه چهارم، ص 24( و در تصویری از کتاب درسی که پدربزرگ و 
مادربزرگ را به  عنوان ریشه های درختان نشان می دهد )مطالعات 
اجتماعی پایه سوم، ص 22(، در فارسی  خوانداری پایه سوم اشاره 
 شده است:}دیگران کاشتند ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند و 
غيره{ )ص 58( و پيرمردی که از خانه خدا بازگشته است )مطالعات 
اجتماعی پایه چهارم، ص 2(، سالمندی با قامتی خميده که در 
کليسا مشغول عبادت کردن است )قرآن پایه چهارم، ص 53( و 
تصویر مردی با موی سفيد که مشغول قرآن خواندن است )قرآن 
پایه ششم، ص 68(. بررسی متون و تصاویر کتاب های درسی در 
بخش ویژگی « هدفمندی زندگی« نشان داد که کتب درسی این 

ویژگی را به  خوبی بازتوليد نکرده اند.

بحث

مقاله حاضر با هدف تحليل محتوای کيفی مفاهيم و تصاویر 
سالمندی از ُبعد روان شناختی در کتب درسی دوره ابتدایی ایران 
انجام شد. مؤلفه های روان شناختی اختصاص یافته به سالمندان، 
»پذیرش خود، ارتباط با دیگران،  خودمختاری، تسلط بر محيط، 
هدفمندی در زندگی و رشد شخصی« در کتب درسی بررسی شد. 
نتایج حاصل از تحليل محتوای کتاب های مذکور نشان داد کتب 
درسی دوره ابتدایی به  صورت مستقيم برای برخی مؤلفه های 
روان شناختی سالمندان مانند پذیرش خود تالشی نکرده و به 
 صورت قوی به بازتوليد آن نپرداخته است. نتایج به دست آمده 
از تحقيق بيان می کند، کتاب های درسی دوره ابتدایی نسبت 
به مؤلفه »خودمختاری« در دوره سالمندی تا حدودی پرداخته 
است، اما متون و تصاویر از نظر محتوا و کيفيت تأثيرگذاری در 
کودکان مقطع ابتدایی در سطحی پایينی قرار داشته و محتوا 
به  طور غيرمستقيم فرد سالمند را ناتوان و تأثيرپذیر به کودکان 

جدول 1. مؤلفه های روان شناختی سالمندی بر اساس مبانی نظری تحقیق

ویژگی های مؤلفه هامؤلفه ها

ارزیابی مثبت از خود و گذشته فردپذیرش خود۱

تجربه کیفیت ارتباط با دیگرانارتباط با دیگران
احساس استقالل عمل در کارهاخودمختاری2

توانایی اداره مؤثر زندگیتسلط بر محیط3
اعتقاد به معنا و هدف زندگی و معنویت داشتن در زندگیهدفمندی در زندگی4

احساس رشد و پیشرفت علمی در زندگیرشد شخصی5

1. Self-Acceptance
2. Autonomy
3. Environment Mastery 

4. Consciousness in Life 
5. Personal Growth

طیبه تجری و همکاران. مفاهیم و تصاویر سالمندی از منظر مؤلفه های روان شناختی در برنامه درسی دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران
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معرفی می کند. تصاویر و متونی که در این رابطه اشاره  شده به 
اصل خودمختاری سالمند بی توجه بوده و به  طور معکوس عمل 
به  نيازمند  افرادی  آنان  که  معناست  این  انتقال دهنده  و  کرده 
دیگران در امور ساده زندگی هستند و نمی توانند زندگی خود را 
به  خوبی اداره کنند. این امر باعث شکل گيری ذهنيت منفی از 
سالمندان و دوره سالمندی در کودکان می شود. نتایج این قسمت 
بيان می کنند نگرش  افتخاری و همکاران که  نتایج تحقيق  با 
نسبت به خودمختاری و استقالل سالمند از دوران کودکی ایجاد 

می شود، هم خوانی دارد ]57[.

با توجه نظریه رشد ذهنی کودک که توانایی های مختلف ذهنی 
را در برمی گيرد و با رشد، واکنش های ذهنی کودک تغيير می کند، 
رشد ذهنی کودک نام دیگری برای وسعت نگرش کودک است. 
عواملی که بر رشد ذهنی کودک تأثير می گذارند عبارت اند از: 
تکامل مغز، یادگيری و آموزش. بر اساس این نظریه کتب درسی 
همگام با آموزش صحيح آن ها تأثير زیادی در شکل گيری ذهن 
کودکان در دوره ابتدایی دارند. در این راستا نتایج به دست آمده از 
تحليل مؤلفه رشد شخصی نشان داد کتب درسی دوره ابتدایی 
در بخشی از هدف خود مبنی بر اینکه در ذهن کودکان این امر 
را درونی کند که سالمند، یک انسان در حال تکاپو است و نياز به 

مطالعه، ورزش و انتقال تجارب دارد، موفق بوده است. 

البته در این زمينه سينما بدون فعاليت نبوده است. کارتن های 
ایرانی پند پارسی و همچنين انيميشن خارجی کتاب زندگی که 
محصول همکاری کشورهای ایاالت متحده، مکزیک و کانادا در 
سال 2014 است، به این موارد به روشنی اشاره شد. در انيميشن 
کتاب زندگی مانولو تصميم دارد در آینده یک گاوباز ماهر شود، 
به نظر مادربزرگ خود احترام می گذارد و نوعی نگرش و احترام 
به سالمند را باز توليد می کند و در جای جای انيميشن به نقش 

پررنگ مادر بزرگ تأکيد می شود.

در باب مؤلفه مهم ُبعد روان شناختی سالمندان، یعنی ارتباط 
سالمند با دیگران نتایج نشان داد با وجود اینکه کتب درسی به 
این ویژگی توجه نسبتًا زیادی کرده است، اما کيفيت محتوا و 
منابع دانش عملی در رابطه با این ویژگی روان شناختی، به ميزانی 
نيست که توجه مخاطبان خود، یعنی دانش آموزان دوره ابتدایی 
را به ایجاد تعامل مثبت پایدار و تأثيرگذار با سالمندان جلب کند 
و روی افکار دانش آموزان در این زمينه مهم تأثير شگرفی بگذارد 
و نگاه آن ها را به سالمندان و دنيای آن ها تغيير مثبتی دهد. نتایج 
این قسمت با بخشی از نتایج تحقيق لی که به اهميت ارتباط 

کودکان با سالمندان اشاره می کند، هم خوانی دارد ]33[. 

تحليل کيفی مؤلفه دیگر ُبعد روان شناختی سالمندان »تسلط 
بر محيط«، نشان دهنده این امر بود  که کتاب های درسی دوره 
مدیریت  توان  با  حدودی  تا  امور  انجام  در  را  سالمند  ابتدایی 
محيطی معرفی کرده است. فعاليت های مربوط به این مؤلفه اگر 
به  خوبی و متناسب با زمان حال در کتب گنجانده شوند، نگرش 

و شناخت بهتری در خردساالن نسبت به این امر که فرد سالمند 
می تواند خود مسائل مالی خانواده را فراهم کند و از نظر معيشتی 
به کسی وابسته نباشد را ایجاد کند و به  تبع آن، این ادراک مثبت 
از سالمندی ترویج  یافته و سوءرفتار به سالمند در این زمينه 
کاهش می یابد. نتایج تحقيق با قسمتی از نتایج مطالعه ارنج و 
همکاران که بيان داشتند رابطه  تأثيرگذار بين افراد خردسال، 
جوان و سالمند می تواند نگرش و ذهنيت مثبتی در خردساالن 

ایجاد کند، هم راستا بوده است ]58[. 

نتایج  به  توجه  با  زندگی،  مؤلفه  هدفمندی در  با  ارتباط  در 
به دست آمده از بررسی متون و تصاویر کتاب های درسی در این 
به  خوبی  را  این ویژگی  بيان کرد که کتب درسی  باید  بخش 
بازتوليد نکرده اند و با تأکيد بر وضعيت جسمانی، قامتی خميده و 
دارای عينک، موی سفيد و خاکستری، سالمندان را بيشتر افرادی 
در حال عبادت به تصویر کشيده و به ابعاد دیگر این ویژگی که 
نگاه مثبت به آینده، عمق دادن به زندگی و اميد است کمتر 
توجه کرده است و این سبب می شود در ذهن دانش آموز این 
تصویر نقش ببندد. آنان افرادی هستند که فقط عبادت می کنند 
و به جنبه های دیگر زندگی کمتر توجه دارند؛ بنابراین بهتر است 
در کتاب های درسی، فعاليت ها، تصاویر و متونی با هدف توجه 
بيشتر به زمينه نشاط و اميد به زندگی در سالمندان گنجانده 
از  ادراکی سرشار  و  این عمل در دانش آموزان نگرش  شود که 
هدفمندی به دوره سالمندی را به وجود آورد. اگر سالمندان با 
باشند، ویژگی »هدفمندی  ارتباط  فرزندان و کودکان خود در 
در زندگی« در آنان رشد چشمگيری خواهد داشت و از سالمت 
روان بيشتری برخوردار خواهند بود و می توانند زندگی شادتری 
را تجربه کنند. همچنين نگاه مثبت تری به آینده خواهند داشت، 
زیرا آن ها استمرار وجود خود را با حضور در کنار نوادگان  خود 

احساس می کنند ]58[. 

همان  از  سالمندان  روان شناختی  مؤلفه های  از  کودکان  اگر 
خردسالی مطلع شوند، نگرش و ادراک ناشی از آن، مثل بسياری 
از مفاهيمی که از همان دوران کودکی شکل می گيرد، در ارتباط 
با سالمندان تغيير می یابد و آن ها را دیگر افرادی مزاحم در زندگی 
خود نمی پندارند، بلکه آن ها  را ریشه های زندگی خود می بيند و از 

تجارب  آن ها هنگام بروز مشکالت استفاده می کنند ]48[. 

گفت  می توان  شخصی  رشد  مؤلفه  با  ارتباط  در  همچنين 
در سالمندان سبب عالقه آن ها به یادگيری و خواندن داستان  
برای کودکان می شود و این مهم باعث برقراری ارتباط قوی بين 
کودکان و سالمندان می شود، زیرا کودکان از شنيدن داستان و 
حکایت های قدیمی لذت می برند و باید بيان کرد که کتاب های 
درسی تا حدودی در به تصویر کشيدن این ویژگی تالش های 

الزم را کرده اند.
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نتیجه گیری نهایی

منظر  از  سالمندی  مسئله  به  ابتدایی  دوره  درسی  کتب 
روان شناختی تا حدودی پرداخته است، اما متون و تصاویر از نظر 
محتوا و کيفيت تأثيرگذاری در کودکان مقطع ابتدایی، در سطح 
پایينی قرار داشته و به طور غيرمستقيم، فرد سالمند را ناتوان و 
تأثيرپذیر معرفی کرده است؛ بنابراین کتاب های درسی یادشده 
به بازتوليد ویژگی های روان شناختی سالمندان به  صورت قوی 
نمی پردازند، تصویر ارائه شده از آنان بيشتر روی ویژگی ارتباط با 
دیگران تمرکز کرده است و نسبت به سایر مؤلفه های روان شناختی 
دچار غفلت شده است. با توجه به اینکه نگرش هایی که در کودکی 
نقش  بزرگسالی  دوران  تصميم گيری های  در  می گيرد،  شکل 

بسزایی ایفا می کنند ]58[. 

از محدودیت های پژوهش به این نکته می توان اشاره کرد که 
یافته ها به چارچوب مقوله ها و تعاریف استفاده شده در تحليل 
پيشنهاد  است.  شده  محدود  ابتدایی  دوره  6  پایه  کتاب های 
می شود در زمينه ضرورت آشنایی آن ها با مؤلفه های روان شناختی 
سالمندان پژوهش های دیگری انجام شود. پيشنهاد می شود یک 
فرا برنامه درسی آشنایی دانش آموزان با مؤلفه های روان شناختی 
سالمندان برای هماهنگی بين برنامه های درسی مختلف ابتدایی 
و هریک از کتاب های درسی در پایه های مختلف طراحی و تدوین 
شود تا آگاهی همه جانبه دانش آموزان از مؤلفه های روان شناختی 
سالمندان در راستای احترام ، بهره گيری از تجارب و پذیرش گرم 

آنان در جامعه انجام شود. 

متون، فعاليت ها، تصاویر سالمند با هدف توجه بيشتر به زمينه 
نشاط و اميد به زندگی در کتب درسی گنجانده شود، این عمل 
نگرش و ادراکی سرشار از هدفمندی را در دوره سالمندی به وجود 
می آورد. اصلی ترین تفسير این نتایج به نگاه برنامه ریزان درسی که 
می تواند موجب سياست گذاری و خط مشی اصالح و تأليف کتب 
درسی دوره ابتدایی در این زمينه شود، این است کتب درسی 
نگرش مثبت و تأثيرگذاری را در کودکان به دوره سالمندی از 
حال،  به  هر  می آورد.  وجود  به  روان شناختی  مؤلفه های  منظر 
با توجه به ویژگی های روان شناختی سالمندان باید سعی کرد 
این ویژگی ها در کتب درسی احيا شود. به نظر می رسد برنامه 
درسی دوره ابتدایی به یک بازنگری اساسی مبتنی بر مؤلفه های 
روان شناختی سالمندان نياز داشته باشد. پس با توجه به نتایج که 
حاکی از آن است ، به برخی مؤلفه های روان شناختی سالمندان 
کم  توجه شده یا اصاًل توجه نشده است؛ بنابراین توصيه می شود 
با توجه به این مؤلفه های مغفول و لحاظ کردن آن ها درکتاب های 
درسی به پرورش دانش آموزان در راستای پذیرش سالمندان و 

تجارب آن ها کمک شود. 
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