
ن از به عقیده ی پک تعارض انسجام خود در برابر ناامیدی اریکسو: نظریه رابرت پک

:سه تکلیف تشکیل شده است

1 .)دگانی که بعد از بازنشستگی سالخور: نقش-تمایز خود در برابر دل مشغولی به کار

ش خود را شدیدا وقف مشاغل خویش کرده اند باید از طریق خانواده،روابط دوستی و نق

رای های اجتماعی که به اندازه ی زندگی شغلی رضایت بخش هستند راههای دیگری را ب

.تایید کردن احساس ارزشمندی خود پیدا کنند

2 .)بر مزایای سالخوردگان باید با تاکید کردن: اسقالی بدن در برابر دل مشغولی به بدن

توانمندی های شناختی،هیجانی و اجتماعی از ضعف های جسمانی فراتر روند یعنی

.ضعف هایی که در ظاهر،توانایی بدنی و مقاومت در برابر بیماری ایجاد می شوند

3 .)به برای روبه رئ شدن با واقعیت مرگ: اسقالی خود در برابر دل مشغولی به خود

.صورت سازنده راهی پیدا کنند



ی،بدن در نظریه پک انسجام خود مستلزم آن است که سالخوردگان از زندگی شغل: نکته

رکز تم)شواهد جدید حکایت از آن دارند که اسقالی بدن .خود و هویت خویش فراتر روند

جهت گیری به سمت آینده ی )و اسقالی خود( کردن روی توانایی های روان شناختی

.در سن بسیار باال افزایش می یابند( بزرگتر و دورتر

ه دستاوردهای اواخر بزرگسالی را فراتر از انسجام خود در رسیدن ب: ژوان اریکسون

اجتماعی دیگری که آن را فراتر رفتن از خود می نامد نشان می دهند-مرحله ی روانی

راتر از خود موفقیت در دستیابی به ف: ژوان می گوید. یعنی دیدگاهی متعادل به سوی آینده

ود رفتن،در افزایش آرامش و رضایت درونی و زمان بیشتری که صرف تامل آرام می ش

.آشکار می گردد

ویف-خبرگی هیجانی از نظر البووی

های استدالل هیجانی از نوجوانی تا میانسالی افزایش می یابد و بعد هنگامی که مهارت

اما سالخوردگان.پردازش اطالعات در اواخر بزرگسالی کاهش می یابند افت می کند

ا آنها از نظر بهینه سازی عاطفه ی.توانایی هیجانی جبران کننده ای را نشان می دهند

وند و از توانایی به حداکثر رساندن هیجان مثبت و تعدیل کردن هیجان منفی بهتر می ش

آنها در موقعیت های ناگوار از . طریق خودگردانی هیجانی خود را افزایش می دهند

.راهبردهای کنار آمدن هیجان مدار استفاده می کنند



جام خود، به عقیده رابرت باتلر، اغلب سالخوردگان به عنوان بخشی از دستیابی به انس

ه ی باتلر عقید.پیش گیری از ناامیدی و پذیرفتن پایان عمر به مرور زندگی می پردازند

رای به قدری بانفوذیواکه بسیاری از در مانگران،سالخوردگان را ترغیب می کنند ب

ی می مرور زندگی گذشته ها را به یاد بیاورند که باعث عزت نفس باال،کاهش افسردگ

.شود

-گران یادآوری متمرکز بر خود،هیجان های منفی را حفظ می کند و متمرکز شدن بر دی

(.برونگراها.)باعث ایجاد هیجان های مثبت می شود

-از گذشته خود برای.تجربه پذیر ها به یادآوری گذشته دانش بنیاد می پردازند

.راهبردهای حل مسئله کارآمد و آموزش دادن به جوان ترها به آنها کمک می کنند

ثبات و تغییر در خودپنداره و شخصیت

 ثبات در پنج عامل اصلی شخصیت ادامه می یابد ولی عناصر سازنده انسجام

در چند خود،یکپارچگی،خرسندی و برداشت از خود به عنوان بخشی از دنیایی بزرگتر

.تغییر مهم اواخر بزرگسالی در خودپنداره و شخصیت منعکس می شوند



خودپنداره ایمن و چند وجهی

یچیده سالخوردگان یک عمر خودآگاهی را انباشته کرده اند که به خودپنداره ی امن تر و پ

.تر از سنین قبل منجر می شود

-سالخوردگان اغلب خودهای مورد انتظار.خود های ممکن نیز سازمان یافته می شوند

.مشخص می کنند" دست یافتن"، و " موفق شدن"، " بهبود یافتن"را بر حسب 

-سالخوردگی زمان حفظ خودپنداره هاست:می توان گفت.

.خوشایندی،معاشرتی بودن و پذیرش تغییر: انعطاف پذیری

افراد سالخورده انعطاف پذیر،خشنود،معاشرتی و تغییرپذیر هستند.

معنویت و دین داری نیز در سالخوردگان افزایش می یابد.



مراحل رشد ایمان فولر

 د تا خیال پردازی و تقلید کودکان باعث می شو( :سالگی7تا 3)فرافکنی –شهودی

االن را عمیقا تحت تاثیر داستان ها،خلق ها و رفتارهایی قرار گیرند که ایمان بزرگس

.آنها از اعمال درست و غلط آگاه می شوند.نشان می دهند

 کودک کلمه به کلمه اعتقادات را درونی ( : سالگی11تا 7)اسطوره ای کلمه به کلمه

می می کند برای مثال آنها اغلب تصوراتی عینی از خداوند دارند که در آسمان زندگی

.کند و همه را زیر نظر دارد

 میقا نوجوانان یک رشته عقاید و ارزش هایی دارند که ع( : نوجوانی)عرفی–تصنعی

آنها .این عقاید و ارزش ها مبنایی برای هویت تامین می کنند.آنها را احساس می کنند

.هنوز این ایدئولوژی را به صورت منظم بررسی نکرده اند

 و می تامل نقادانه درباره ی عقاید و ارزش ها دارند( : بزرگسالی)تاملی –فردگرایانه

.  نیاستپذیرند که دیدگاه آنها در مورد دنیا فقط یکی از چند دیدگاه احتمالی درباره ی د

آنها فعاالنه ایدئولوژی شخصی ایجاد می کنند و با گذشت زمان به اصالح آن می

این مناسک و نمادهای مذهبی واقعا چه معنایی دارند؟: آنها می پرسند. پردازند

 گاه دید. تعدادکمی از افراد به این مرحله می رسند( : اواخر بزرگسالی)ایمان عطفی

ین افرادی مانند گاندی و مارت.گسترده ای را درباره ی کل بشریت تشکیل می دهند

.کینگ ایمان عطفی را نشان می دهند



فردی در سالمت روانیهایتفاوت

معدودی از سالخوردگان احساس وابستگی،بی کفایتی و بی ارزشی می کنند.

کنترل در برابر وابستگی

استقالل . 2حمایت   –وابستگی . 1: دو الگو در رابطه با تعامالت اجتماعی وجود دارد

بی توجهی –

طر بیماری جسمانی که به ناتوانی منجر می شود از جمله قوی ترین عوامل خ: نکته

ساله و باالتر 65افراد .برای افسردگی اواخر عمر است که منجر به خودکشی می شود

پدیده برای جلوگیری از این. از تمام گروه های سنی،باالترین میزان خودکشی را دارند

.حمایت به سمت استقالل حرکت نماییم–باید از الگوی وابستگی 

یار بازنشستگی از شغل بس: دو نوع رویداد در اواخر عمر باعث خودکشی می شوند

.ارزشمند، بیوگی یا انزوای اجتماعی




