
 نظرية إريكسون في النمو االجتماعي.
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 مقدمة

اىتم إريكسون بالنمو االجتماعي للفرد، من ثنايا مواجيتو لعدد من األزمات، بحيث يؤدي نجاحهو فهي حليها إلهى اطهراد مسهيرة 

تغيرات فسهيولوجية وسهيكولوجية وثقافيهة، تسهشب م هادل الشهد مهن نموه في مراحل متتابعة. وأساس ىذه األزمة ما يحدث من 

 حليا في كل مرحلة ك رط لالنتقال للمرحلة الالحقة.

 العالقة شين فدر إريكسون ونظرية التحليل النفسي

رية، إريكسون على كثير من أساسيات التحليل النفسي عند فرويد، ومنيا شناء ال خصية، وأىمية الخشرات الال عو  حافظ إريك

جنسي بصفة غير مطلقة ولدهن كواحهدة مهن -وأىمية خشرات الطفولة، وأىمية الجنس والعدوان، وصالحية مراحل النمو النفس

 األساسيات لتفسير النمو، ذلك ألنو يرى أن العوامل الشيولوجية واحد من الجوانب المؤثرة على النمو، إال أنو لم يقف عندىا.

المتضهمن أن النمهو يكتمهل بعهد الخمهس سهنوات األولهى ب هكل أساسهي ألن النمهو عنهده ” ويدفر “لم يقشل إريك إريكسون مشدأ 

عملية طويلة المدى، ونظرية إريكسون شخهال  نظريهة فرويهد فيهي تتضهمن عناصهر الرؤيهة الموقفيهة للعهالم، حيهث أنهو ينظهر 

التههي ترجههى إلههى عمليههة التن هه ة  للطفههل علههى أنههو كهها ن متغيههر يعههيش فههي عههالم متغيههر فههي ظههل نظههام مههن المواقههف الثقافيههة

 االجتماعية لألطفال، وتساىم في حل الم ادل التي تواجيو في كل مرحلة وتؤثر فييا. 

ويتفق إريكسون مى فرويد في أن الطشيعة تحدد سلسلة المراحل وتضى الحدود التي تحكم عملية التن  ة )فالوراثة تؤكد حدوث 

   أزمة معينة والشي ة تحدد طريقة حليا (.
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يرى إريكسون أن النمو اإلنساني ىهو حصهيلة التفاعهل شهين العوامهل الشيولوجيهة الغريزيهة، والعوامهل االجتماعيهة، وأيضها       

فاعلية األنا. ومن خالل ىذا التفاعل تنمو  خصية الفرد من خالل ثمان مراحل متتابعة، يظيهر فهي كهل منيها أزمهة أو حاجهة 



يؤدي حليا إلى نمو األنا وكسب فعاليات جديدة في حين يؤدي الف ل في حل ىذه األزمات إلى اضهطراب النمهو وتحديهدا نمهو 

 األنا. 

 ويرى إريكسون مراحل نظريتو في مراحل على النحو اآلتي: 

 
 مرحلة اإلحساس بالثقة في مقاشل فقدان الثقة: السنة األولى من الميالد.

س الفمي عند فرويد ( حيث تدون الحاجة الملحة )أزمة النمو( ىي الحاجة إلى الثقة والتهي تتحقهق مهن )تقاشل مرحلة اإلحسا

خالل الحماية والرعاية المناسبة من قشل األم، مما يؤدي إلى نمو الطفل نموا طشيعيا ونقلو إلى المرحلة الثانية. وفي المقاشل، 

مكن أن تعمم في المستقشل لت همل اآلخهرين والمجتمهى مهن حهول الطفهل، كمها يؤدي إىمال األم للطفل إلى انعدام الثقة والتي ي

تؤدي إلى اضهطراب النمهو فهي المراحهل التاليهة وربمها تصهل النتها ة السهلشية إلهى درجهة ثبهات النمهو النفسهي فهي ىهذه المرحلهة 

 المبكرة.

 
 (:3: 2مرحلة اإلحساس باالستقالل في مقاشل اإلحساس بالخجل وال ك )

يصبح الطفل في حاجة لالستقالل، ويتحقق ذلك من خالل تمتى الطفل بقدر من الحرية فهي تهوازن مهى الحمايهة. وتحقيهق     

ىذه الحاجة يعني االستمرارية الطشيعية للنمو، في حين أن عدم إ باعيا يؤدي إلى اضطراب النمو المتمثل في م اعر الخجل 

اضطراب النمو وعدم حل األزمات المستقشلية حال إيجاشيا. ىهذا باإلضهافة إلهى أن  عند التعرض لخشرات جديدة . كما يؤدي إلى

 عدم حل أزمة الثقة يمثل عا قا لحل أزمة االستقالل.

 
 (:6: 3اإلحساس بالمبادأة مقاشل اإلحساس بالذنب واإلثم )

الههدين للطفههل ولسههلوكو المتسههم تظيههر حاجههة الطفههل فههي ىههذه المرحلههةللمبادرة. ويمكههن أن تحههل ىههذه األزمههة شت ههجيى الو      

بالمبادرة. ويمكن أن ال تحل األزمة كنتيجة إلعاقة حل األزمات السابقة، أو لعدم ت جيى اآلباء للطفل. في ىذه الحالة يصبح 

ن كثرة محاسبة الطفل على أفعالو يؤدي في النياية إلى  عور الطفل بالذنب.  الطفل عرضة لم اعر الذنب. وا 

 

 



 
 (:22: 6باإلنجاز مقاشل اإلحساس بالنقص والعجز )اإلحساس 

في ىذه المرحلة يلتحق الطفل بالمدرسة االشتدا ية، ليتعلم القهراءة والدتابهة، ومبهادئ الرياضهيات، ويلهم بالمفهاىيم العلميهة      

 والنقص. واالجتماعية، ويتطبى بصفات المواطن، وىنا ي عر باإلنجاز، أما إذا ف ل في تحقيق ذلك ي عر بالعجز

 
 (:21: 22اإلحساس باليوية مقاشل اضطراب اليوية)

في ىذه المرحلة يدخل الطفل مرحلة المراىقة بكل ما يقترن شيا من نزعة نحو االستقالل عن الدبار، وبخاصهة الوالهدين،      

 خصهيتو وأصهبحت لهو والسعي نحو أداء دور مؤثر سواء بالنسبة لنفسو أو محيط أسرتو، فإذا أتيحت لو الفرصة لذلك نمت 

 .ىوية مستقلة

 
 (:33: 21اإلحساس باأللفة في مقاشل العزلة)

مى الدخول في مرحلة ال باب ومى تحقيق اليوية، يواجو الفرد أزمة جديهدة تتمثهل فهي أزمهة األلفهة وتهرتبط بحاجتهو إلهى      

  ريك تربطو بو عالقة تزاوجية حميمة.

اجة ومواجية التوقعات االجتماعية يكون الفرد قد حل ىذه األزمة حال إيجاشيا وىذا عند تحقيق ىذه األزمة وا  باع الح        

 يعني ادتساب األنا لفاعلية جديدة تتمثل في الحب بمعناه الواسى. أما إذا ف ل في حليا فانو يتعرض لإلحساس بالعزلة.

 
 سن التقاعد(: – 33اإلحساس باإلنتاجية في مقاشل استغراق الذات )

ل األزمة في ىذه المرحلة في اإلنتاجية. وتعني اإلنتاجية في المجاالت المختلفة المينية منيا واألسرية بما في ذلهك تتمث     

اإلنجاب والتربية. تحقيق األزمة يؤدي إلى كسب األنا لقوة وفاعلية جديدة تتمثل في ال عور باالىتمام. أما الف ل في تحقيق 

 ..ىذه األزمة فيؤدي إلى م اعر الركود

 
 سن التقاعد(: – 33اإلحساس باإلنتاجية في مقاشل استغراق الذات )



تتمثل األزمة في ىذه المرحلة في اإلنتاجية. وتعني اإلنتاجية في المجاالت المختلفة المينية منيا واألسرية بما في ذلهك      

في ال عور باالىتمام. أما الف ل في تحقيق اإلنجاب والتربية. تحقيق األزمة يؤدي إلى كسب األنا لقوة وفاعلية جديدة تتمثل 

 ىذه األزمة فيؤدي إلى م اعر الركود..
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