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این نسخه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» مقاله است که پس از طی فرایند
داوری ،برای چاپ ،قابل پذیرش تشخیص داده شده است .این نسخه در مدت
کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری
منتشر میشود .نشریه سالمند گزینه «پذیرفتهشده پیش از انتشار» را به
عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه میدهد تا نتایج آنها در سریعترین
زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد .پس از آنکه
مقالهای فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند ،از نسخه
«پذیرفتهشده پیش از انتشار» خارج و در یک شماره مشخص در وبسایت
نشریه منتشر میشود .شایان ذکر است صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث
ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله میشود که ممکن است بر محتوای آن
تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.
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Abstract
Goals: The purpose of the present study was to analyze the content of elementary school textbooks
based on psychological components of the elderly and how these books have reproduced the
psychological components of the elderly.
Materials and Methods: The research method was descriptive-content analysis. The statistical
population of the study was elementary school textbooks. The statistical sample of the desirable case
included the content of all primary education textbooks in 2020. Research components included selfacceptance, self-efficacy, personal growth, communication with others, mastery of the environment and
purpose in life, as well as content analysis units.
Findings: Researches have shown that elementary 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 affect in elementary school children, which is the period of their
personality formation, and indirectly an older person has been described as powerless and effective.
Therefore, these textbooks do not strongly reproduce the psychological characteristics of the elderly.
The portrayal of them focuses more on the quality of communication with others and neglects other
psychological components.
Conclusion: Iranian Elementary Curriculum requires a thorough review based on the psychological
components of the elderly. Texts, activities, and elderly images are included in the textbook with the
aim of paying more attention to the area of vitality and life expectancy. This practice creates an attitude
and a sense of purposefulness in old ages.
Keywords: Aging; Psychological components; Curriculum; Content analysis, Elementary school.

چکیده
مواد و روشها :روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا ،جامعه آماری ،کتابهای درسی دوره ابتدايی ،نمونه آماری به
شیوه هدفمند از نوع موارد مطلوب ،شامل محتوا کلیه کتب درسی دوره ابتدايی در سال  9911بود .مؤلفههای پژوهش شامل:
پذيرش خود ،خودمختاری ،رشد شخصی ،ارتباط با ديگران ،تسلط بر محیط و هدفمندی در زندگی و نیز واحد تحلیل
مضامین انتخاب گرديد.
يافتهها :نتايج تحقیق نشان داد که کتب درسی دوره ابتدايی به مسئله سالمندی از منظر روانشناختی تا حدودی پرداخته است
ولی متون و تصاوير ازنظر محتوا و کیفیت تأثیرگذاری در کودکان مقطع ابتدايی که دوره شکلگیری شاکله شخصیتی آنان
است ،در سطحی پايینی قرار داشته و طور غیرمستقیم ،فرد سالمند را ناتوان و تأثیرپذير معرفی نموده است .لذا کتابهای
درسی يادشده به بازتولید ويژگیهای روانشناختی سالمندان بهصورت قوی نپرداختهاند ،تصوير ارائهشده از آنان بیشتر بر
روی ويژگی ارتباط با ديگران تمرکز کرده است و نسبت به ساير مؤلفههای روانشناختی دچار غفلت شده است.
نتیجهگیری :برنامه درسی دوره ابتدايی ايران به يك بازنگری اساسی مبتنی بر مؤلفههای روانشناختی سالمندان نیاز دارد.
متون ،فعالیتها ،تصاوير سالمند باهدف توجه بیشتر به زمینه نشاط و امید به زندگی در کتب درسی گنجانده شود ،اين عمل
نگرش و ادراکی سرشار از هدفمندی در دوره سالمندی را به وجود میآورد.
واژههای کلیدی :سالمندی ،مؤلفههای روانشناختی ،برنامه درسی ،تحلیل محتوی ،دوره ابتدايی.

مقدمه
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است ،توجه به مسائل و نیازهای روانی و زيستی اين مرحله ضرورتی اجتماعی
دارد[ .]2 ،9اين دوران گذر از يك مرحلهبهمرحله جديدی از زندگی تلقی میگردد[ .]9واقعیتی انکارناپذير و در برخی
موارد همراه با تجربیات ناخوشايند است [ .]4با پذيرش اين ديدگاه که پیری زمان پختگی و کمال است نه زمان تسلیم شدن،
سالمندی معنای زيبايی به خود خواهد گرفت [ .]5مرحلهای از تکامل زندگی بشراست که يکی از بزرگترين گروههای
اجتماعی دنیا را تشکیل میدهد[ .]6دورانی که در آن فرد به حداکثر کمال و انسجام رسیده[  ]8،7کسب تجارب و تغییرات
جسمی ،سبب پديد آمدن ديدگاهی خاص به دنیا میگردد[ .]91،1که حداقل دلبستگیهای دنیوی ،تغییر ديدگاه ارزشی را
در اين دوران سبب میشود[.]99
يکی از مسائل مهم دوران سالمندی تغییراتی است که در سطح سالمت روانی به وقوع میپیوندد[ .]92مبنای مسائل
روانشناختی ،مفهوم تحولی رشد در گستره عمراست حوزهای مهم در پژوهشهای مرتبط با سالمندی است [ .]94،99از
مقولههای مهم روانشناختی ،بهزيستی روانشناختی است ]95[،که آن را میتوان بهعنوان مجموعهای از احساسات و حاالت
عاطفی و شناختی مثبت نسبت به خود و دنیای اطراف تعريف کرد[ .]96،99روانشناختی هم مؤلفههای عاطفی و هم
مؤلفههای شناختی دارد[ .]97،94کارل ريف 9شش مؤلفه برای بعد روانشناختی توضیح داده  ،ارزيابی مثبت از خود و
زندگی (پذيرش خود)[ .]98،95تجربه کیفیت روابط با ديگران (ارتباط مثبت با ديگران) ،احساس استقالل عمل
(خودمختاری) ،توانايی اداره مؤثر زندگی (تسلط بر محیط) ،اعتقاد به معنا و هدف در زندگی (هدفمندی در زندگی) و
احساس رشد و پیشرفت (رشد شخصی) میشود[.]22،29،21،91
بسیاری از کارکردهای روانی فرد سالمند ازجمله مراقبت از خود ،روابط با ديگران ،حق زندگی رضايتبخش و همراه با
لذت ،آرامش را از وی سلب و درجۀ دوم بهزيستی روانشناختی افراد سالمند را تهديد میکند[ .]25،24،29،97نگرش
،احساسات،ادراکات و عقايد نسبت به سالمندان از مسائل تعیینکننده بر سالمت سالمند است[.]28،27،27هرچه افراد نگرش
مثبتتری نسبت به سالمند داشته باشند زندگی رضايتبخشتری برای آنها به وجود خواهند آورد[.]91،21ازآنجايیکه
افزايش جمعیت سالمندان در کشورهای درحالتوسعه بیشتر است [ ]99،92،92لذا در آينده جمعیت سالمند بیشتری در کشور
ما زندگی خواهند کرد[]94نگرش افراد به سالمند و سالمندی به عوامل متعددی وابسته است[ ]97،96،95و نمیتوان نگرش را
از فرهنگهای ديگر به عاريت گرفت[.]91،98پژوهشهای مختلفی[ ]49،42،49،41نشان داد بیشترين نگرش منفی به
سالمندان در نوجوانان و جوانان است.زندگی ماشینی،سیستم آموزشی،نفوذ فرهنگهای مختلف در اين امر بیتأثیر
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نیست[.]44در اين راستا قدسی [ ]45در پژوهش خود به اين نتیجه دستيافت که هر چه میزان حمايت اجتماعی سالمندان
افزايش يابد سطح سالمت روانی آنان بهبود میيابد و اين حمايت اگر از طريق کتب درسی صورت گیرد ،تأثیر فوقالعادهای
خواهد داشت .اخیراً پژوهشهای روانشناختی[ ]48،47،46به مداخله پذيرش ،تعهد و کاربردهای مهم آن در سازگاری،
استرس ،اضطراب ،افسردگی و بهزيستی روانی سالمندان پرداختهاند که به اين نتیجه رسیدندکه اگر پذيرش سالمندان
بهصورت امری بنیادين از خردسالی در جامعه اتفاق بیفتد ،چالشهای روانشناختی کمتری را در سالمندان شاهد خواهیم بود
که جامعه را از صرف هزينههای کالن در راستای مرتفع کردن اين مشکالت مصون خواهد داشت[.]51،41
در اينجا بايد اشاره کرد که توجه به بعد روانشناختی در سالمندان ضرورتی انکارناپذير است []59و در اين میان يکی از راهها
برای تحقق بخشیدن به اين مهم آموزش است که مهمترين ابزاری محسوب میشود که میتوان با آن فرهنگسازی کرد و
سبب تغییر رفتار شد[ .]52بايد اشاره کرد که آموزش در دو سطح انجام میگیرد :آموزش رسمی و آموزش غیررسمی[.]59
ازآنجاکه توسعه عادات مناسب بايد از ابتدای زندگی شروع شود و در زندگی تکوين يابد ،پس رسالت آموزشوپرورش
بهويژه در دوره ابتدايی بهعنوان پايه آموزش رسمی از اهمیت بسزايی برخوردار است[ ]54و در تکوين ابعاد شخصیتی
کودکان پس از خانواده قرار دارد[ ، ]55درواقع بهترين شیوه نهادينه کردن عادتهای مثبت ،آموزش آنها از دوران کودکی
است[ ]52بدون شك يکی از مهمترين ابزارها ،کتابهای درسی هستند[ .]59کتابهای درسی با توجه به سیاستهای
آموزشی يك کشور حاوی اهداف ،ارزشها ،هنجارها و دانش و مفاهیمی هستند که برای تربیت صحیح فرزندان آن کشور
مهم و حیاتی در نظر گرفته میشوند[ .]56بنابراين کتابهای درسی سهم بسزايی در انتقال اهداف بعد روانشناختی سالمندان
به دانشآموزان و شکلگیری ذهنیت آنها در اين موضوع دارند[ .]57در حقیقت ،کتابهای درسی با توجه به پويايی و
تأثیرگذاری محور اصلی تعلیم و تربیت دانش آموزان در مدارس هستند [ ]58و عالوه برافزايش دانش علمی و اجتماعی و...
باعث شکلدهی و جهتدهی بینش دانش آموزان نسبت به سالمندان در راستای اهداف بعد روانشناختی میشوند [.]51
در همین راستا ،کتابهای درسی بايد در جهت آگاهی اجتماعی دانشآموزان در حمايت از سالمندان و ايجاد نگرشی نو و
سازنده در مورد مؤلفههای روانشناختی آنان باشند[ .]54،55توجه به بعد روانشناختی سالمندان در کتابهای درسی امری
ضروری است[ . ]56با توجه به اينکه تاکنون مفاهیم و تصاوير کتب درسی دوره ابتدايی ايران از منظر مؤلفههای روانشناختی
سالمند مورد تحلیل محتوا کیفی قرار نگرفته است ،پژوهش حاضر میتواند در توسعه و پیشبرد اين امر مهم در مقطع ابتدايی
نظام آموزشی ايران نقش مهمی داشته باشد .بنابراين هدف کلی اين پژوهش تحلیل محتوای کیفی مفاهیم و تصاوير سالمندی
از منظر مؤلفههای روانشناختی در برنامه درسی دوره ابتدايی ايران بود .لذا سؤالهای زير مطرح شدند :مفاهیم و تصاوير
ارائهشده از مؤلفههای روانشناختی سالمندان در کتابهای درسی دورهی ابتدايی چگونه است؟آيا کتابهای درسی به

بازتولید مؤلفههای روانشناختی سالمندان پرداخته است؟ در اين مقاله مفاهیم و تصاويری که کتب درسی دوره ابتدايی از
مؤلفههای روانشناختی دوره سالمندی ارائه میدهد موردبررس ی قرار گرفت و میزان توجه کتب درسی به اين مقوله مهم
واکاوی شد.
روش پژوهش
مطالعه حاضر توصیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی از نوع جهتدار انجام شد .درروش تحلیل محتوای کیفی جهتدار،
برخالف تحلیل محتوای کمی ،از آمار و ارقام استفادهنشده است؛ و دادهها به صورتی متنی و کیفی ارائه شدند ،در اين
پژوهش با توجه به موضوع ،مؤلفههای روانشناختی سالمندی ابتدا بهعنوان يك چارچوب نظری برگرفته از مطالعات
کتابخانهای و اسنادی در نظر گرفته شد .سپس به توصیف و همبستگی هر يك از مؤلفهها پرداخته شد که بر همین اساس 6
مؤلفه شناسايی گرديد؛ بنابراين در اين رويکرد پژوهشگران با توجه به پیشینه نظری و پژوهشی موضوع ،مؤلفهها را شناسايی
که در جدول شماره  9نشان دادهشده است و سپس بر اساس مؤلفههای مشخصشده در درون محتوای موردنظر بهصورت
کیفی متن و تصاوير کتب درسی را از منظر مؤلفههای شناسايیشده تحلیل نمودند .جامعه آماری پژوهش ،محتوای کتابهای
درسی دوره ابتدايی نظام آموزشی ايران در سال ( )11-9411بود .نمونه آماری پژوهش بهصورت هدفمند از نوع موارد
مطلوب ،شامل  41کتاب درسی ششپايه ابتدايی از نوع رياضی ( 6کتاب اول تا ششم) ،علوم تجربی ( 6کتاب پايه اول تا
ششم) ،هديههای آسمان ( 6کتاب پايه اول تا ششم) ،مطالعات اجتماعی ( 4کتاب ،پايه سوم تا ششم) ،قرآن ( 6کتاب پايه اول
تا ششم) ،فارسی خوانداری ( 6کتاب پايه اول تا ششم) و نوشتاری ( 6کتاب پايه اول تا ششم) بود؛ و جامعه آماری با نمونه
آماری مطابقت داشت .واحد تحلیل در اين تحقیق ،مضامین (تصوير ،محتوای متنی و فعالیتها و تمرينات) بود .هر صفحه و
پاراگراف از کتابهای درسی بر اساس  6مؤلفه شناسايیشده موردبررسی قرار گرفت .بدينصورت که ابتدا ساختار متنی
فعالیتها و تمرينات و ارتباط آنها با هرکدام از مؤلفههای روانشناختی سالمندی و سپس تصاوير کتب ازلحاظ تناسب با
موضوع ،تحلیل شدند .برای پايايی دادهها از روش باز آزمايی استفاده شد .بدينصورت که دو نمونه از کتابهای
بررسیشده به ارزيابان متخصص که تعداد آنها  91نفر و دکتری تخصصی علوم تربیتی-برنامه درسی و از اعضا هیئتعلمی
دانشگاه فرهنگیان بودند ارائه و از آنها خواسته شد مفاهیم و تصاوير کتابهای درسی را از منظر مؤلفههای روانشناختی
سالمند بررسی کنند.

جدول  .9مؤلفههای روانشناختی سالمندی بر اساس مبانی نظری تحقیق
مؤلفهها

ويژگیهای مؤلفهها

پذيرش خود2

ارزيابی مثبت از خود و گذشته فرد

ارتباط با ديگران

تجربه کیفیت ارتباط با ديگران

خودمختاری9

احساس استقالل عمل در کارها

تسلط

بر محیط4

هدفمندی در

زندگی5

توانايی اداره مؤثر زندگی
اعتقاد به معنا و هدف زندگی و معنويت داشتن در زندگی

رشد شخصی6

احساس رشد و پیشرفت علمی در زندگی

يافتهها
در پاسخ به پرسشهای پژوهش که مؤلفههای روانشناختی به تصوير کشیده شده در کتابهای درسی برای سالمندان چگونه
هستند؟ و آيا کتب به بازتولید آنها پرداخته است؟ در پژوهش حاضر در تحلیل دادهها تعداد  276مضامین بهصورت 12
تصوير 918،محتوی متنی 76،فعالیت و تمرين موردبررسی قرار گرفت.
بررسی مؤلفه روانشناختی پذيرش خود سالمندان در کتب درسی
در مورد مؤلفهی پذيرش خود ،تصويری در کتاب درسی نشان دادهشده که پسر به سمت پدر خود میرود ،دستان پدر را
میبوسد و پیرمرد احساس رضايت از خود دارد (قرآن پايه دوم ،ص  )59و يا در تصويری ديگر ،پدربزرگ و مادربزرگ که
با ديدن نوادگان خودارزيابی مثبتی از حال و گذشته خود میکنند (مطالعات اجتماعی پايه سوم ،ص  )92و يا همچنین در
مطالعات اجتماعی پايه سوم (که از زبان نوه سالمند بیانشده) اشاره به اين دارد که{ :پدربزرگ در خانهی ما زندگی میکند.
او پاهايش درد میکند و نمیتواند خوب راه برود؛ زيرا در زمان جنگ و دفاع از کشور ايران در مقابل دشمن ،آسیبديده
2 . self-acceptance
3 . Autonomy
4 . Environment Mastery
5 . Consciousness in life
6 . Personal growth

است .پدربزرگ وقتی سالمتر بود ،به همهی اعضای خانواده کمك بیشتری میکرد و (}...ص  .)98در اين محتوی متنی
قدرت و توان پدربزرگ برای ايستادگی در برابر دشمن را نشان میدهد و کودک درک میکند که پدربزرگ انسان قوی و
توانمندی بوده است و در ارتباط با پدربزرگ خود اين نگرش را منتقل میکند و ازاينرو در پدربزرگ پذيرش خود صورت
میگیرد.
بررسی مؤلفه روانشناختی خودمختاری سالمندان در کتب درسی
در مورد مؤلفهی ديگر روانشناختی سالمندان ،مثل خودمختاری ،احساس استقالل و توانايی ايستادگی در مقابل را نشان
میدهد ،در تصويری از کتاب رياضی اول دبستان که پدربزرگ و مادربزرگ از مهمانهای خود پذيرايی میکنند (رياضی
پايه اول ،ص  )999و در تصوير لبخند بر لب دارند و اين رضايت و حس خوب از عملکرد مستقل خود را نشان میدهد .فرد
سالمندی که میتواند کارهای روزمره زندگی خود را بهتنهايی انجام دهد و دارای تأثیرگذاری باال و خودمختاری خوبی
است .مثالً در تصويری که پیرمردی سالخورده ،زمین کشاورزی خود را آماده کاشت محصول میکند (فارسیخوانداری پايه
دوم ،ص  )99و همچنین درجايی که تصوير سالمندی ديگر که خود به سفر میرود (هديههای آسمانی پايه سوم ،ص  )78و
درجايی که مادربزرگ از نوهها مراقبت میکند و بهتنهايی کارهای خود را انجام میدهد (مطالعات اجتماعی پايه سوم ،ص
 )98و اين موارد نشان میدهد که کتب درسی دوره ابتدايی به مسئله سالمندی از منظر خودمختاری روانشناختی تا حدودی
پرداخته است ولی متون و تصاوير ازنظر محتوا و کیفیت تأثیرگذاری در کودکان مقطع ابتدايی که دوره شکلگیری شاکله
شخصیتی آنان است ،در سطحی پايینی قرار داشته و محتوا بهطور غیرمستقیم ،فرد سالمند را ناتوان و تأثیرپذير ،به کودکان
معرفی میکند.
بررسی مؤلفه روانشناختی رشد شخصی سالمندان در کتب درسی
مؤلفهی ديگر بعد روانشناختی سالمندان" ،رشد شخصی" است ،تصاوير ارائهشده نشان میدهد که فرد سالمند مشغول
مطالعه روزنامه در پارک است (علوم پايه دوم ،ص  )76و همچنین در صفحه  99همان کتاب ،پدربزرگ اطالعاتی در مورد
مسائل درسی به نوه خود میدهد ،جايی که سالمندی در حال آموزش صحیح قرآن به پسرهای کوچك است (قرآن پايه
دوم ،ص  )15و پیرمردی که اهل علم است مشغول انتشار تجربه و دانش خود به مشتاقان است (فارسینما پايه دوم ،ص ،61
هديههای آسمانی پايه سوم ،ص  )85و در اين راستا بازهم در کتاب مطالعات اجتماعی (پايه ص  5و  97و  98و )22
پدربزرگ در حال درس دادن به نوهاش است و به سؤاالت وی پاسخ میدهد و کودکی که از پدربزرگ خود مطالب زيادی
میآموزد .در اين رابطه نیز در فارسی خوانداری پايه چهارم (ص  42و  64و  )12آمده است که پیرمردی دانا با موهای

جوگندمی مشغول مطالعه و گفتگو با ديگران است .اين اشارات نشان میدهد که کتب درسی دوره ابتدايی در بخشی از
هدف خود مبنی بر اينکه در ذهن کودکان اين امر را درونی نمايد که سالمند يك انسان در حال تکاپو است و نیاز به مطالعه،
ورزش و انتقال تجارب دارد ،تقريباً موفق بوده است .در بخش ديگر هدف در راستای ايجاد نگرش در کودکان که سالمندان
جايگاهی ويژه ،حضور گرم و پررنگ در خانواده فرزندان خود اعم از پسر و دختردارند و کودکان خأل وجود پدربزرگ،
مادربزرگ و افراد سالمند دانا را در زندگی احساس کنند ،ضعیف عمل نموده است.
بررسی مؤلفه روانشناختی ارتباط سالمند با ديگران در کتب درسی
از ديگر مؤلفههای مهم بعد روانشناختی سالمندان که در کتابهای درسی دوره ابتدايی بیشتر موردتوجه قرارگرفته است "
ارتباط سالمند با ديگران" است .اين امر نشان میدهد که کتب درسی نقش مؤثری در بازتولید اين ويژگی روانشناختی
داشتهاند .برای مثال :تصاوير و متون ارائهشده از سالمندان که در کنار اعضای خانواده خود مشغول صحبت و گفتگو میباشند
و از اين گفتگو لذت میبرند (قرآن پايه اول ،ص 91و  95و  ،)96ارتباط قوی بین سالمند و نوههايشان و دادن هديه به آنها
(قرآن پايه اول ،ص  )76و اينکه سالمندان در مناسبتهای مختلف ازجمله شب يلدا و تحويل سال نو در کنار اعضای خانواده
خود هستند و دور يکديگر جمع میباشند (فارسی خوانداری پايه اول ،ص  29و  52و  ;68علوم پايه اول ،ص  ،)76همراهی
سالمندان با نوههای خود و بیرون رفتن با آنها (علوم پايه اول ،ص  ;76علوم دوم ،ص  99و  ;49هديههای آسمان پايه سوم،
ص  7و  1و  94و 57؛ مطالعات اجتماعی پايه سوم ،ص  5و  91و  ،92فارسی خوانداری پايه سوم ،ص  ،91مطالعات اجتماعی
پايه چهارم ،ص 7؛ مطالعات اجتماعی پايه پنجم ،ص  )81و به آنها گل میدهند (قرآن پايه دوم ،ص  ،)76زنی خمیده که
برای نوهاش قصه میگويد (مطالعات اجتماعی پايه سوم ،ص  ;21فارسی خوانداری پايه چهارم ،ص  )18و به همراه خانواده-
هايشان در مراسمهای مذهبی شرکت میکنند (فارسی خوانداری پايه دوم ،ص  ،)91پدربزرگ و مادربزرگی که با نوه-
هايشان در حال صحبت کردن هستند (قرآن پايه سوم ،ص  ،)5تصوير پیرزن و پیرمردی که باهم ديگر سخن میگويند
(فارسی دوم ،پايه ص  )59و همچنین سالمندان در اجتماع با افراد ديگر به تعامل میپردازند و مردم نیاز به ارتباط مثبتی با آن-
ها دارند (فارسی خوانداری پايه سوم ،ص  57و  64و  86و  12و 42؛ هديههای آسمانی پايه سوم ،ص 85؛ مطالعات اجتماعی
پايه چهارم ،ص 2؛ هديههای آسمانی پايه چهارم ،ص 914؛ مطالعات اجتماعی پايه پنجم ،ص 94؛ فارسی خوانداری پايه
ششم ،ص 917؛ مطالعات اجتماعی پايه ششم ،ص  )71وهم چنین کتاب هديههای آسمان پايه چهارم ،ص  52و  ،78پیرمردی
را به تصوير میکشد که در کلیسا حضور دارد و به علت دانايی وی ،افراد دورش حلقهزده و تعامل مثبتی برقرار نمودهاند.

بررسی مؤلفه روانشناختی تسلط بر محیط توسط سالمند در کتب درسی
مؤلفه ديگر بعد روانشناختی سالمندان " تسلط بر محیط" است که بر اساس آن فرد سالمند میتواند زندگی خود را ازنظر
امور زندگی و معاش اداره کند و محیط بیرونی خود را مديريت نمايد .تصوير زن سالمندی که برای امرارمعاش خود نان
میپزد (علوم پايه دوم ،ص 912؛ فارسیخوانداری پايه دوم ،ص  )46و پدربزرگ که در حال بیرون آوردن چغندر است
(فارسی خوانداری پايه دوم ،ص  )99و سالمندی ديگر که در حال فروختن محصوالت خود ازجمله ماست و شیر در بازار
است (فارسیخوانداری پايه دوم ،ص  ،)47پیرمردی با عینك در صف نانوايی ايستاده است که نان بخرد (هديههای آسمانی
پايه سوم ،ص  ،)2مادربزرگی که برای نوههايش لباس میدوزد (مطالعات اجتماعی پايه سوم ،ص  ،)98مرد سالخوردهای که
در ادارهی پست کار میکند (مطالعات اجتماعی پايه سوم ،ص  ،)68پیرزنی که ناهار برای اعضای خانوادهاش میپزد
(فارسیخوانداری پايه سوم ،ص  ،)49مرد پیری که به خريدوفروش اجناس خود میپردازد (فارسیخوانداری پايه سوم ،ص
44؛ مطالعات اجتماعی پايه چهارم ،ص  ،)8سالمندی که روی زمین کشاورزی کار میکند و گودالی در زمین میکند و برای
کسب درآمد محصول میکارد (فارسیخوانداری پايه سوم ،ص  ،)67پیرمردی خمیده و قوز در صحرا که خار بر پشت دارد
و از راه فروشش پول درمیآورد (فارسیخوانداری پايه سوم ،ص  ،)86سالمندی که مخارج يك کودکستان را تأمین میکرد
(فارسیخوانداری پايه چهارم ،ص  ،)81مرد پیری که براثر تالش زياد مال زيادی دارد (علوم پايه پنجم ،ص  )76و تصوير
مرد سالخوردهای که ساربانی شترها را بر عهده دارد (مطالعات اجتماعی پايه پنجم ،ص 76؛ هديههای آسمانی ششم ،ص
 .)28اين ويژگی که يکی از مهمترين ويژگیهای دوره سالمندی است ،در کتب به آن اشارهشده است و سالمند را در انجام
امور تا حدودی با توان مستقل معرفی کرده است ولی از منظری ديگر ،در کتابهای درسی فعالیتهای متناسب با اين مؤلفه
روانشناختی مورد غفلت واقع شده است.
بررسی مؤلفه روانشناختی هدفمندی زندگی سالمند در کتب درسی
آخرين مؤلفهی روان شناختی سالمندان که بسیار مهم است و باعث امید و معنا بخشیدن به زندگی آنان میشود " ،هدفمندی
در زندگی" است .فرد سالمند اگر اعتقاد به معنا و هدف زندگی داشته باشد سعی میکند به زندگیاش همراه با معنويت
جهت دهد و بايد خاطرنشان کرد که تمام ويژگیهای قبلی زمینهساز رسیدن به اين ويژگی هستند و نبايد آنها را ناديده
گرفت .برای مثال :تصوير سالمندی با موی خاکستری که در نماز جماعت شرکت کرده است (فارسی خوانداری پايه اول،
ص 29؛ قرآن پايه دوم ،ص 41؛ هديههای اجتماعی پايه چهارم ،ص  ،)28مرد و زنی با چروکهای نشسته بر چهره اشان که
با امید برای اداره زندگی خود تالش میکنند (فارسیخوانداری پايه دوم ،ص  ،)99پیرمردی که در حال رفتن به مسجد و دعا

کردن است (هديههای آسمانی پايه سوم ،ص  8و 46؛ قرآن پايه سوم ،ص 68؛ فارسیخوانداری پايه چهارم ،ص  )24و در
تصويری از کتاب درسی که پدربزرگ و مادربزرگ را بهعنوان ريشههای درختان نشان میدهد (مطالعات اجتماعی پايه
سوم ،ص  ،)22در فارسیخوانداری پايه سوم اشارهشده است{:ديگران کاشتند ما خورديم ما بکاريم ديگران بخورند و}...
(ص  )58و پیرمردی که از خانهی خدا بازگشته است (مطالعات اجتماعی پايه چهارم ،ص  ،)2سالمندی با قامتی خمیده که در
کلیسا مشغول عبادت کردن است (قرآن پايه چهارم ،ص  )59و تصوير مردی با موی سفید که مشغول قرآن خواندن است
(قرآن پايه ششم ،ص  .)68بررسی متون و تصاوير کتابهای درسی در بخش ويژگی » هدفمندی زندگی» نشان داد که کتب
درسی اين ويژگی را بهخوبی بازتولید نکردهاند.

بحث
مقاله حاضر باهدف تحلیل محتوای کیفی مفاهیم و تصاوير سالمندی از بعد روانشناختی در کتب درسی دوره ابتدايی ايران
انجام شد .مؤلفههای روانشناختی اختصاصيافته به سالمندان" ،پذيرش خود ،ارتباط با ديگران ،خودمختاری ،تسلط بر
محیط ،هدفمندی در زندگی و رشد شخصی" در کتب درسی موردبررسی قرار گرفت .نتايج حاصل از تحلیل محتوای
کتابهای مذکور نشان داد که کتب درسی دوره ابتدايی بهصورت مستقیم برای برخی مؤلفههای روانشناختی سالمندان
مانند پذيرش خود تالشی نکرده و بهصورت قوی به بازتولید آن نپرداخته است .نتايج بهدستآمده از تحقیق بیان میکند،
کتابهای درسی دوره ابتدايی نسبت به مؤلفه "خودمختاری" در دوره سالمندی تا حدودی پرداخته است ولی متون و
تصاوير ازنظر محتوا و کیفیت تأثیرگذاری در کودکان مقطع ابتدايی ،در سطحی پايینی قرار داشته و محتوا بهطور غیرمستقیم،
فرد سالمند را ناتوان و تأثیرپذير ،به کودکان معرفی میکند تصاوير و متونی که در اين رابطه اشارهشده است به اصل
خودمختاری سالمند بیتوجه بوده و بهطور معکوس عمل کرده و انتقالدهنده اين معناست که آنان افرادی نیازمند به ديگران
در امور ساده زندگی هستند و نمیتوانند زندگی خود را بهخوبی اداره نمايند .اين امر ،باعث شکلگیری ذهنیت منفی از
سالمندان و دوره سالمندی در کودکان میشود .نتايج اين قسمت با نتايج تحقیق افتخاری و همکاران که بیان میدارند نگرش
نسبت به خودمختاری و استقالل سالمند از دوران کودکی ايجاد میشود همخوانی دارد[.]57
با توجه نظريه رشد ذهنی کودک که توانايیهای مختلف ذهنی را در برمیگیرد و با رشد ،واکنشهای ذهنی کودک تغییر
میکند .رشد ذهنی کودک نام ديگری برای وسعت نگرش کودک است عواملی که بر رشد ذهنی کودک تأثیر میگذارند
عبارتاند از :تکامل مغز ،يادگیری و آموزش؛ بنابراين بر اساس اين نظريه کتب درسی همگام با آموزش صحیح آنها تأثیر

زيادی در شکلگیری ذهن کودکان در دوره ابتدايی دارند .در اين راستا نتايج بهدستآمده از تحلیل مؤلفه رشد شخصی
نشان داد که کتب درسی دوره ابتدايی در بخشی از هدف خود مبنی بر اينکه در ذهن کودکان اين امر را درونی نمايد که
سالمند يك انسان در حال تکاپو است و نیاز به مطالعه ،ورزش و انتقال تجارب دارد ،موفق بوده است.البته در اين زمینه سینما
بدون فعالیت نبوده است کارتن های ايرانی پند پارسی و هم چنین انیمیشن خارجی کتاب زندگی که محصول همکاری
کشورهای امريکا،مکزيك و کانادا در سال  2194است،به اين موارد به روشنی اشاره شد .در انیمیشن کتاب زندگی مانولو
تصمیم دارد در آينده يك گاوباز ماهر شود به نظر مادربزرگ خود احترام می گذارد و نوعی نگرش و احترام به سالمند را
باز تولید می کندو در جای جای انیمیشن به نقش پررنگ مادر بزرگ تاکید می شود.
در باب مؤلفه مهم بعد روانشناختی سالمندان يعنی ،ارتباط سالمند با ديگران نتايج نشان داد باوجوداينکه کتب درسی به اين
ويژگی توجه نسبتاً زيادی کرده است ولی کیفیت محتوا و منابع دانش عملی در رابطه با اين ويژگی روانشناختی ،به میزانی
نیست که توجه مخاطبان خود ،يعنی دانشآموزان دوره ابتدايی را به ايجاد تعامل مثبت پايدار و تأثیرگذار با سالمندان جلب
کند و روی افکار دانشآموزان در اين زمینه مهم تأثیر شگرفی بگذارد و نگاه آنها را به سالمندان و دنیای آنها تغییر مثبتی
دهد .نتايج اين قسمت با بخشی از نتايج تحقیق لی که به اهمیت ارتباط کودکان با سالمندان اشاره میکند همخوانی
دارد[ .]99تحلیل کیفی مؤلفه ديگر بعد روانشناختی سالمندان" تسلط بر محیط" ،نشاندهنده اين امر بود کتابهای درسی
دوره ابتدايی سالمند را در انجام امور تا حدودی با توان مديريت محیطی معرفی کرده است .فعالیتهای مربوط به اين مؤلفه
اگر بهخوبی و متناسب بازمان حال در کتب گنجانده شوند نگرش و شناخت بهتری در خردساالن نسبت به اين امر که فرد
سالمند میتواند خود مسائل مالی خانواده را فراهم کند و ازنظر معیشتی به کسی وابسته نباشد را ايجاد کند .و بهتبع آن اين
ادراک مثبت از سالمندی ترويج يافته و سو رفتار به سالمند در اين زمینه کاهش میيابد .نتايج تحقیق با قسمتی از نتايج
مطالعه ارنج و همکاران که بیان داشتند رابطه تأثیرگذار بین افراد خردسال،جوان و سالمندمی تواند نگرش و ذهنیت مثبتی در
خردساالن ايجاد نمايد ،همراستا بوده است[.]58
در ارتباط با مؤلفه ی هدفمندی در زندگی ،با توجه به نتايج بهدستآمده از بررسی متون و تصاوير کتابهای درسی در اين
بخش بايد بیان کرد که کتب درسی اين ويژگی را بهخوبی بازتولید نکردهاند و با تأکید بر وضعیت جسمانی ،قامتی خمیده و
دارای عینك ،موی سفید و خاکستری ،سالمندان را بیشتر افرادی در حال عبادت به تصوير کشیده و ابعاد ديگر اين ويژگی
که نگاه مثبت به آينده ،عمق دادن به زندگی و امید میباشد را کمتر موردتوجه قرار داده است و اين سبب میشود ،در ذهن
دانش آموز اين تصوير نقش ببندد ،آنان افرادی هستند که فقط عبادت میکنند و به جنبههای ديگر زندگی کمتر توجه دارند.
لذا بهتر است ،در کتابهای درسی فعالیتها ،تصاوير و متونی باهدف توجه بیشتر به زمینه نشاط و امید به زندگی در

سالمندان گنجانده شود که اين عمل در دانشآموزان نگرش و ادراکی سرشار از هدفمندی به دوره سالمندی را به وجود
آورد .اگر سالمندان با فرزندان و کودکان خود در ارتباط باشند ،ويژگی "هدفمندی در زندگی" در آنان رشد چشمگیری
خواهد داشت و از سالمت روان بیشتری برخوردار خواهند بود .میتوانند زندگی شادتری را تجربه کنند ،همچنین نگاه
مثبتتری به آينده خواهند داشت؛ زيرا آنها استمرار وجود خود را با حضور در کنار نوادگان خود احساس میکنند[.]58
اگر کودکان از مؤلفههای روانشناختی سالمندان از همان دوران خردسالی مطلع شوند ،نگرش و ادراک ناشی از آن ،مثل
بسیاری از مفاهیمی که از همان دوران کودکی شکل میگیرد در ارتباط با سالمندان تغییر میيابد و آنها را ديگر افرادی
مزاحم در زندگی خود نمیپندارند بلکه آنها را ريشههای زندگی خود میبیند و از تجارب آنها در هنگام بروز مشکالت
استفاده میکنند[.]48
همچنین در ارتباط با مؤلفه رشد شخصی میتوان گفت در سالمندان سبب عالقه آنها به يادگیری و خواندن داستان برای
کودکان میشود و اين مهم باعث برقراری ارتباط قوی بین کودکان و سالمندان میشود .زيرا کودکان از شنیدن داستان و
حکايتهای قديمی لذت میبرند و بايد بیان کرد که کتابهای درسی تا حدودی در به تصوير کشیدن اين ويژگی تالش-
های الزم را کردهاند.
نتیجهگیری نهايی
کتب درسی دوره ابتدايی به مسئله سالمندی از منظر روانشناختی تا حدودی پرداخته است ولی متون و تصاوير ازنظر محتوا و
کیفیت تأثیرگذاری در کودکان مقطع ابتدايی ،در سطحی پايینی قرار داشته و طور غیرمستقیم ،فرد سالمند را ناتوان و
تأثیرپذير معرفی نموده است .لذا کتابهای درسی يادشده به بازتولید ويژگیهای روانشناختی سالمندان بهصورت قوی
نمیپردازند ،تصوير ارائهشده از آنان بیشتر بر روی ويژگی ارتباط با ديگران تمرکز کرده است و نسبت به ساير مؤلفههای
روانشناختی دچار غفلت شده است با توجه به اينکه نگرشهايی که در کودکی شکل میگیرد در تصمیمگیریهای دوران
بزرگسالی نقش بسزايی ايفا میکنند[ .]58از محدوديتهای پژوهش به اين نکته میتوان اشاره کرد که يافتهها به
چهارچوب مقولهها و تعاريف مورداستفاده در تحلیل کتابهای ششپايه دوره ابتدايی محدودشده است .پیشنهاد میشود
درزمینهی ضرورت آشنايی آنها با مؤلفههای روانشناختی سالمندان پژوهشهای ديگری انجام شود .پیشنهاد میشود يك
فرا برنامه درسی آشنايی دانش آموزان با مؤلفههای روانشناختی سالمندان برای هماهنگی بین برنامههای درسی مختلف
ابتدايی و هريك از کتابهای درسی در پايههای مختلف طراحی و تدوين شود تا آگاهی همهجانبه دانش آموزان از
مؤلفههای روانشناختی سالمندان در راستای احترام ،بهرهگیری از تجارب و پذيرش گرم آنان در جامعه صورت گیرد .متون،

فعالیتها ،تصاوير سالمند باهدف توجه بیشتر به زمینه نشاط و امید به زندگی در کتب درسی گنجانده شود ،اين عمل نگرش
و ادراکی سرشار از هدفمندی در دوره سالمندی را به وجود میآورد .اصلیترين تفسیر اين نتايج به نگاه برنامهريزاندرسی
که میتواند منجر به سیاستگذاری و خطمشی اصالح و تألیف کتب درسی دوره ابتدايی در اين زمینه گردد  ،اين است
کتب درسی نگرش مثبت و تأثیرگذاری را در کودکان به دوره سالمندی از منظر مؤلفههای روانشناختی به وجود میآورد ،
بههرحال ،با توجه به ويژگیهای روانشناختی سالمندان بايد سعی کرد اين ويژگیها در کتب درسی احیا شود .به نظرمی
رسد برنامه درسی دوره ابتدايی به يك بازنگری اساسی مبتنی بر مؤلفههای روانشناختی سالمندان نیاز داشته باشد .پس با
توجه به نتايج که حاکی از آن است  ،به برخی مؤلفههای روانشناختی سالمندان يا کمتوجه شده يا اصالً توجه نشده است،
لذا توصیه میشود با توجه کردن به اين مؤلفههای مغفول ،و لحاظ کردن آنها درکتابهای درسی به پرورش دانشآموزان
در راستای پذيرش سالمندان و تجارب آنها کمك شود.
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