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  نظرية إريك إريكسوننظرية إريك إريكسون
 عقيل خميل ناصر. م

 ادا// ااعةة ااالكمية اآل
 عقادعة

. وىكذا". . ىناك بعض النظريات تتضمن في عنوانيا "حديث" مثل "بياجيو الحديث، فرويد الحديث، السموكيون الجدد
مجموعة مختمفة من الباحثين وواضعي النظريات والمعالجين البلمعين  اىتمامورغم حدود أفكار نظرية فرويد إال أنيا حازت عمى 

عادةقيح وتوسيع و الذين قاموا بتن  . تنظيم رؤية فرويد بطريقتين رئيسيتين كان ليما أثرىما في عمم نفس النمو ا 

( عمى وظائف األنا الخالية من الصراع كاإلدراك 1958) Hartmannوخاصة ىارتمان  -ركز الكثير من أتباع فرويد .1
نح فيي )عند أتباعو الجدد( تقوم بالتوفيق والتنظيم فبينما تقوم األنا )عند فرويد( بالدفاع والم. والتذكر والتفكير المنطقي

ويمكن أن نجد التركيز عمى . االنا بانيا مستقمة جزئيا عن "اليو" ودوافعيا Hartmannوقد وصف ىارتمان . لمشخصية
 Gill( وجل 1961) Rapaportالعمميات المعرفية لبلنا كطريقة لمتكيف مع الحقيقة في عمل كل من راباربورت 

( قبول األنا بأنو القدرة عمى االكتشاف 1963) White( وعبلوة عمى ذلك عرف وايت 1971) Kleiوكبلي  (1959)
ومن الواضح ان نظرية التحميل النفسي يمكن ان تتناول . وىذا القبول مستقل عن قبول منظمة "اليو". وتنفيذ الميام بنجاح

 . (Gedo, 1999, p. 77فسي )كل من أنماط السموك الطبيعي والشاذ حول طرق التحميل الن

وقد . السريع لممجتمع عمى عممية النمو تأثيرابتعد كثير من أتباع فرويد بقدر كبير عن طريقتو البيولوجية وركزوا عمى ال .2
نحو "األنا" والنواحي االجتماعية في مجال عمم نفس النمو بصورة كبيرة نتيجة لجيود اريكسون والذي ىو  ىتمامزاد اال
 . (143، ص2115)ميممر، . نا اآلناىتماممحل 
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 السيرة الذاتية

، ىو عالم نفس أميركي ألماني 5/1994/ 12والمتوفى في  15/6/1912ىو "إريك ىومبركر إريكسون"، المولود في 
ة الفردية، وتفاعبلت عمم النفس مع التاريخ، والسياسة، والثقافة في التوجيات المولد أثرت كتاباتو عن عمم النفس االجتماعي، واليوي

 . (Encyclopædia Britannica, 2009ًا أوسع )اىتمامالتخصصية في دراسة المشكبلت النفسية وجذبت 
مي بسبب رغبتو وقد ابتعد عن التعميم النظا. ( بالقرب من مدينة فرانكفورت بألمانيا ونشا في كارلشروه1912ولد عام )

وبعد سنوات عديدة من دراسة الفن واألعمال المرتبطة برسم صور األطفال، انتدبتو فرويد لتدريس الفن . الشديدة في أن يصبح فنانا
وكان ىذا الدخول العرضي في دائرة فرويد سببا في التحاقو . (1927لؤلطفال األمريكيين القادمين الى فيينا لدراسة منيج فرويد )

وقد تعمم . اما دخولو التحميل النفسي فقد كان عمى يد آنا فرويد كجزء اساسي من برنامج التدريب. التحميل النفسي بفيينا بمعيد
، 2115اريكسون الكثير من فرويد نفسو ومنيم ىيمن دويتش، وارنست كرس، وىارتمان، وغيرىم من المحممين الموىوبين )ميممر، 

 . (143ص
ورغم انو لم . (1933شية و"الحكم االستبدادي" الى ان يذىب الى الواليات المتحدة في عام )ادى خوفو من الحركة الفا

وتولى منصبا في مدرسة ىارفارد الطبية، وتولى بعدىا . يحصل عمى اي درجة جامعية فقد اصبح اكبر محممي االطفال في بوسطن
، كان يشغل McCarthyواثناء حكم مكارثي . نجرعدة مناصب في مؤسسات عبلجية كبيرة مثل ييل، وبيركمي، ومؤسسة مين

وادى ذلك الى عودتو مرة ثانية الى الساحل الشرقي حيث مركز . و الخطر الناتج عن "يمين الوالء" عمى الحرية الشخصيةاىتمام
( عن عمر 1994توفي اريكسون عام ). أوستن في مدينة ستوكبردج، وجامعة ىارفارد، وغيرىا من الجامعات الشرقية المتعددة

 . (144، ص2115يناىز الواحد والتسعين )ميممر، 
. و في مجال معيناىتمامكان ليذه المناصب التي توالىا اريكسون المتركزة بين المعالج النفسي واألستاذ اثرىا في تركيز 

جتمع جنوب داكوتا، والمعب عند قام بدراسة مشاكل المعارك لدى الجنود االمريكيين في الحرب العالمية الثانية، وبكاء االطفال في م
والسموك . االطفال الطبيعيين والمضطربين وحوارات مع المراىقين المضطربين الذين يعانون من مشكبلت تتعمق بالشخصية

تضمنت ىذه البحوث افكاره التي ادلى بيا في كثير من اصداراتو منيا "الطفولة المعروفة والمجتمع" . االجتماعي في اليند
 . (144، ص2115( )ميممر، 1968الشخصية: الشباب واالزمات" )( و"1951)

كان اريكسون ميتما بصفة دائمة بالتغيرات االجتماعية السريعة الحادثة في امريكا وكتب عن بعض الموضوعات اليامة 
خطار  كان يتميز . الحرب النوويةمثل الفجوة بين األجيال والتعصبات العرقية ونزعة الصبيان الى الجنوح وتغيير االدوار الجنسية وا 

ومن الواضح ان المحممين النفسيين قد انتقموا بعيدا عن  . بانو كاتب موىوب وكانت كتاباتو توصف بانيا "فرويد في شكل قصائد"
 . (Hopkins, 1995, p. 796مجال التدريب الطبي في فيينا )

 
 التواه الةام لمنظرية:

الجنسية، التواصل -ظمة النفسية، البلشعور، والشعور، والدوافع، المراحل النفسيةقبل اريكسون أفكار فرويد األساسية: االن
وعمى اية حال فقد قام بتوسيع نطاق نظرية فرويد عن طريق تطوير مجموعة مكونة من . الطبيعي/ الشاذ، طريقة التحميل النفسي

راسة نمو الشخصية وتطوير طرق تصل الى ما وراء ثمان مراحل نفسية اجتماعية تغطي فترات الحياة المختمفة، وذلك من خبلل د
وقد . وبالنظر إلى ىذه اإلسيامات الثبلث يتكون لدينا مفيوم عن اتجاه النظرية. جمسات التحميل النفسي التي تجرى مع البالغين

كوسيمة لتحقيق قدرات ىا وفعاليتيا تأثير وصف اريكسون بأنو "فنان، وأخبلقي، وعقبلني" يحاول ان يتعامل مع ثقافة بدأت تفقد 
 . (Bruner, 1987, pp. 8-13وطموحات من يعيشون في إطارىا )
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 :Psychosocial Stagesاالاتعاعية -العراحل النفسية
اقتنع اريكسون من خبلل عممو المتضمن لثقافات متعددة بالحاجة إلى إضافة بعد نفسي اجتماعي الى نظرية فرويد لمنمو 

، نجد مراحل Eالجوانب المتعددة لنظرية اريكسون، وفي العمود  Dإلى  A( تصف األعمدة من 1ل )وفي الجدو . الجنسي-النفسي
االجتماعية قام اريكسون -الجنسية، والنفسية-ولشرح المكونات النفسية. االجتماعية-فرويد المتوافقة مع مراحل اريكسون النفسية

جنسي( ودور عممية االتصال الشفوي في -مقاطع الصوتية )مكون نفسي( بعمل مقارنة بين المذة الفمية لمطفل عند نطقو لم1959)
االجتماعية نجد ان -ومن خبلل الرؤية النفسية. اجتماعي(-تكوين عبلقة الطفل بوالديو وباألشخاص ذوي األىمية )مكون نفسي

انيات خاصة لمطفل ولكنيا ويؤدي النضج الى وجود ميارة جديدة تتيح امك. ات شخصية واجتماعيةتأثير النضج البدني يتضمن 
وبيذه الطريقة يقع عميو ضغط في اجباره عمى الكبلم بدال من البكاء عندما . ايضا تزيد من المتطمبات المجتمعية الممقاة عمى عاتقو

ن مراحل يوجد توافق بين الطفل والثقافة، فالثقافة تقرر طرقًا متفق عمييا لموفاء باحتياجات الطفل في كل خطوة م. يريد شيئا ما
. وغير ذلك. . .  وتتضمن تمك االحتياجات رعاية الوالدين والمدارس، والمنظمات االجتماعية، والوظائف، ومجموعة القيم. نضجو

يتحدث اريكسون عن "عجمة" الحياة او دورتيا كما يحدث عندما تتزامن حاجات البالغين الى تمقي الرعاية مع حاجات االطفال 
يحاط . (Erikson, 1959, 27ر فكل طفل يعد "دورة حياة" ضمن مجتمع مميء بالدورات الحياتية )وبمعنى اخ. لنفس الشيء

بالتكيف لدى  -عبر األجيال المتعددة-وبينما تقوم الثقافة . بمراحل مختمفة -مثمو-الطفل بمجتمع من اآلخرين الذين يمرون 
ثمة ذلك ان يقوم طفل في الروضة بتكييف نفسو وفقا لمجموعة من حاجات الطفل فالطفل ذاتو يكيف نفسو وفقا ليذه الثقافة ومن أم

 . الخبرات الجديدة المذىمة والتي تسمى "المدرسة"
 (1اادول )

 (2005تمخيص لعراحل النعو الثعانية الريكسون كعا اينتها عيممر )

حمة
عر

ال
 

A 
 العشكمة النفسية

B 

 عاعوعة الةالقات الهاعة

C 
عناصر عرتاطة االتنظيم 

 اعياالاتع

D 

 ااتعاعية -الوسائل النفسية
E 

 الانسية-العراحل النفسية

 الةطاء كعقاال لألخذ الترتي/ الكوني عرتاط اأعه عادم الثقة× الثقة  1
حركية -فعية, تنفسية, حسية

 )أشكال تةاونية(

 تناسمية ذكرية, عنةيةشراية,  االستعرار والعواصمة "القانون والنظام" عرتاط االوالادين الخال والشك× االستقاللية  2

تناسمية صايانية, حركية  السةي والتقمياد )المة/( نعاذج عثالية األسرة األساسية الخال× العااادأة  3
 )تطفمية شاعمة(

 "كعون" ععل األشياء وتكوينها عناصر تكنولواية "الايران والعادرسة" الركواد× الصناعة  4

5 
× الشخصية ورفض السمطة 

 فرض الشخصية
االقران, الاعاعات  اعاعة

 الخاراية, نعاذج القياادة
 الاموغ اثاات النفس والعشاركة رؤى أيادلواية

انعاط الصاداقة, الانس,  االنةزالية× الوالء والتضاعن  6
 التناسمي انتقااد النفس في شخص اخر نعاذج لمتةاون والعنافسة العنافسة, التةاون

  الةناية االغير تيارات التةميم والتقالياد ة العنزليةتقسيم الةعل والعشارك الركواد× اإلنتااية  7

 الحكعة "الاشر" "نفس" اليأس× التوافق  8
تحقيق الذات عن خالل 

  العاضي وعوااهة الةقاات

 . (146-145، ص2115)ميممر، 
 االجتماعي نسبيا من الناحية الثقافية بطريقتين:-ويعد النمو النفسي

فات يمرون بنفس سمسمة المراحل، فمكل ثقافة اسموبيا الفطري في توجيو وتنمية سموك رغم ان االطفال من مختمف الثقا .1
عمى سبيل المثال، الحظ اريكسون ان الصينيين يطيمون فترة الحضانة لسنوات عديدة ويعممون ىذا . الطفل في كل سن
ت الثدي معتقدين ان بكاءىم انيم كذلك يضربون االطفال الذكور ذوي االسنان حين يعضون حمما. النظام في الببلد
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سيؤدي الى عودتيم الى السموك الصحيح، ويدربون البنات عمى ان يتصفن بالحياء والخوف من الرجال إعدادا لخدمة 
 . أزواجين

ىناك نسبة من التغير الثقافي عمى مر العصور، فالمؤسسات التي تفي باحتياجات احد االجيال قد ال تكون مناسبة لمجيل  .2
وامل الحضارة والصناعة والمدينة واليجرة والحقوق المدنية تسببت في حدوث تغيرات لما ينبغي ان يتعممو فع. التالي

 . االطفال حتى تنمو شخصياتيم بصورة سوية تتفق مع العصر الذي يعيشون فيو
اي شيء آخذ في النمو االجتماعي وفقا لممبدأ الجيني المأخوذ من "نمو الجنين": "يقر ىذا المبدأ ان -يسير النمو النفسي

. يتبع خطة معينة، وتبعا لذلك تنشا االجزاء، وكل جزء لو وقتو الخاص في السيطرة حتى تنشا جميع االجزاء لتكون الشكل الكمي
فبعد الميبلد يترك الطفل "التبادل الكيميائي" مع الرحم الى نظام التبادل االجتماعي مع المجتمع، حيث تتوافر فرص اشباع قدراتو 

 . (Erikson, 1968, pp. 59-61محددات ثقافتو" )و 
. ومثل الجنين، تأخذ الشخصية في التمييز تدريجيا وفي التنظيم الوراثي اثناء النمو، ويتم تشكيميا عن طريق البيئة

لمشكبلت( ىناك انتقال تدريجي يتم من خبلل مجموعة من القضايا )ا. إبعادا مختمفة -(1كما في الجدول )-ويتضمن ىذا التتابع 
وىناك ابعاد اخرى تتضمن ترجمة بعض مصطمحات عناصر التنظيم . تستمر في محاذاة نضج الطفل حيث تتسع عبلقاتو اليامة

او الشكل االجتماعي والتطور من خبلل مجموعة الوسائل او الطرق النفسي االجتماعية لكونو وتفاعمو في المجتمع، وحيث ان 
 ,Eriksonانينو الفطرية لمنمو "التي يتولد عنيا تتابع القدرات البلزمة لتفاعل الطفل مع غيره" )الطفل وجد بأسموب محكم فمديو قو 

1968, pp. 63-65) . ان كبل من النضج وحاجات المجتمع يؤديان الى خمق ثمان مشكبلت او محاور ينبغي لمطفل ان يخضع
فعمى سبيل المثال يسود . ح في صورة معينة من خبلل النمووكل مشكمة منيا تسود في مرحمة معينة من العمر، ولكنيا تتض. ليا
، 2115بعممية "االستقبللية" في العام الثاني ولكن االعداد ليا يتم في العام االول ويتم التنقيح في المراحل المقبمة )ميممر،  ىتماماال
 . (146ص

ية يقابميا الخجل، وبصورة مثالية فالطفل ويصف اريكسون كل قضية من خبلل البعد االيجابي والسمبي ليا، فاالستقبلل
فمثبل: الطفل يحتاج الن يعرف متى "يثق" ومتى "يفقد الثقة" . ينمو بنسبة مواتية حيث يغمب الجانب االيجابي عمى الجانب السمبي

ر الشخص في واذا لم يتم اشباع حاجات الطفولة بشكل مناسب يستم. ولكن ينبغي ان يكون لديو موقف ايجابي ثابت في الحياة
واكد اريكسون انو يمكن . فالعديد من البالغين اليزالون يكافحون من اجل اثبات شخصيتيم. خوض معاركو األولية في مراحل الحقة

 . حل اي مشكمة من ىذه المشكبلت في اي وقت
محكم( ونظرية فرويد وفيما يتعمق بمسالة التوافق بين المراحل تقع نظرية اريكسون بين نظرية بياجيو )حيث التوافق ال

فكل مرحمة تبنى عمى المراحل السابقة كما تؤثر عمى المراحل البلحقة، ويعبر اريكسون عن ذلك بقولو "ان . )المفتقدة الى التوافق(
 . (147، ص2115كل مرحمة تضيف شيئا محددا لممراحل التالية وتخمق صورة جديدة لممراحل السابقة" )ميممر، 

 " أو "الهوية":التركيز عمى "الشخصية
 -أسموب سمبي الى حد ما -فرويد بأسموب دفاع الناس عن أنفسيم في مواجية التوترات المؤلمة اىتمامفي مقارنة مع 

انو يؤمن بان المحور االساسي لمحياة يتمثل في البخث عن "اليوية" "ويشير ىذا المصطمح . يأتي منيج اريكسون االكثر ايجابية
، الحفاظ عمى . . ، مقياس لمحاوالت االنا الكامنة. . ، السعي البلشعوري لبقاء الشخصية. . ية الفردالى الوعي الشعوري بشخص

وبمعنى اخر فاليوية تعني فيم وقبول . (Erikson, 1959, p. 37التضامن الداخمي مع مثاليات الجماعة وخصائص الشخصية" )
واذا استمر النمو بصورة طبيعية . بصورة مختمفة في كل مرحمة باإلجابةالنفس والمجتمع، فمن خبلل الحياة نسال "من انا؟" ونقوم 

عمى الرغم من مواجية نمو اليوية لمشكمة اثناء فترة المراىقة يذكر . ينتقل فيم الطفل ليويتو الى مستوى اعمى عند نياية كل مرحمة
بأنيا تعرفو، وعندما يعبر صوتيا عن تسميتو باسم اريكسون ان ىذه المشكمة تبدا عندما يتعارف الطفل عمى امو ألول مرة ويشعر 

 . معين وانو طفل حسن
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وتشبو . عمى ذلك تتحول "اليوية" من مرحمة الى اخرى وتؤثر الصور االولية )المبكرة( لميوية عمى الصور البلحقة وبناءً 
 . (148، ص2115يممر، ىذه العممية تكوين المفاىيم )مثل مفيوم السببية( في كل مرحمة وفقا لنظرية بياجيو )م

باإلىمال واليامشية من قبل المجتمع،  -الطفل ذو اإلرث الثقافي المختمط والشاب المياجر الى امريكا-لقد شعر اريكسون 
التعريف" التي ينبغي ان يقوم بيا كل من  إعادةواحدة من اىم عمميات " -كمياجر -وعاش يبحث عن تكوين ىويتو: "لقد واجيت

وتوضح محادثاتو مع . و "مراجعو" التي بنيت عمى انطباعاتو الحسية والعقمية االولية وبعض صوره المفاىمية"فقد سمعو ولغتو 
( انو كان شديد الحساسية لما يرتبط بالمشكبلت  التي تعانييا جماعات األقمية عند محاوالتيم لتكوين 1973) Newtonنيوتن 
. عممية فقد اليوية التي الحظيا لدى الجنود إثناء الحرب العالمية الثانية بدا يستخدم مصطمح "مشكمة اليوية" لوصف. ىوياتيم

وأخيرا فقد أدرك ان مشكمة اليوية تظير . اكتشف اريكسون مشكمة مماثمة لدى المراىقين المضطربين "الذين يحاربون مجتمعاتيم"
ليوية تعد مشكمة اساسية في العصور المختمفة وعبلوة عمى ذلك فقد ادرك ان ا. عادة بمقاييس صغيرة-في كافة أنماط الحياة 

(Evans, 1967, pp. 236) . 
 تطوير طريقة التحميل النفسي:

وقد ادت خبراتو . ساىم اريكسون في ثبلث طرق لدراسة النمو: المبلحظة المباشرة، ومقارنة الثقافات، ومنيج اإلحياء النفسي
ي تطوير عبلج المعب والمبلحظات الى معرفتو بعالم االطفال الطبيعيين واتصالو بآنا فرويد التي ساىمت ف باألطفالالمبكرة 

وعن االنتقال من مجال التدريب الى الممارسة اكد "ان عمينا ان ندرس االنسان في أفعالو )وليس . والمضطربين منذ بداية عممو
 . (Evans, 1967, p. 244فقط في افكاره عن الواقع(" )

مقارنات بين الثقافات المختمفة، فكان ميتما بأساليب تغيير الحمول المرتبطة بالمراحل العامة كانت كتابات اريكسون تتضمن 
وتوضح جيوده في مجال دراسة االنسان المعوقات الوراثية  لنظرية فرويد التي كانت ترتكز بصفة اساسية . من ثقافة الى اخرى

ون في سيرتو الذاتية "النفسية" ىناك تحميبلت لعممية النمو النفس وتوجد اىم كتابات اريكس. عمى مرضى مضطربين نفسيا في فيينا
تشير نيضة أدولف ىتمر الى . المجتمع في وقت معين ىتماماجتماعي ألفراد مشيورين توضح كيفية تمثيل الشخصية الفردية ال

، 2115ية )ميممر، رغبتو في اشباع حاجاتو لفرض شخصيتو كما تفسر حاجة المجتمع )االمة( الى وجود شخصية ايجاب
 . (149ص

( شابا مضطربا يجاىد والده المستبد الذي يريده ان يدرس 1958) Young Man Lutherيصف لنا اريكسون في كتابو 
تتضمن قائمة المرضى . القانون، فيقوم الشاب بالثورة ضد قيادات الكنيسة ويتبع العقيدة التي تعطيو الشعور بالرضا عن شخصيتو

( عمى جائزة البوليتسار 1969وحاز عممو "حقيقة كاندي" ). (1968( ومكسيم كوركي )1951جورج برنارد شو ) التاريخيين كذلك
 . (149، ص2115"الكتاب القومي" في الفمسفة والدين )ميممر، 

 وصف لعراحل فترة الحياة:
 ات "االنا":اىتمامتبط بقسم اريكسون دورة الحياة الى ثمانية "أعمار" او مراحل، تشير الى ثمان فترات اساس تر 

 (Trust vs. Mistrustالعرحمة األولى )الثقة عقاال عادم الثقة 
. وىي تقريبا تقع في السنة األولى من حياة الطفل oral sensory stageوىي مرحمة الرضاعة أو مرحمة اإلحساس الفمي 

بشكل تام، فإذا قام  mistrustلقدرة عمى عدم الثقة ولكن من دون إزالة ا trustوالغرض األساس في ىذه المرحمة ىو تنمية الثقة 
الوالدان بمنح ىذا الطفل درجة عالية من األلفة واالنسجام والقدرة عمى االستمرار، فأن ىذا الطفل سينمو اجتماعيا وسيتوقع من 

م الثقة باآلخرين، كما تنمو لديو المجتمع أن يوفر لو الحب واألمان مثمما كانت رعاية األبوين لو، وبالتبعية فإن ىذا الطفل سيتعم
إذا كان األبوان غير محل ثقة وال يتمتعان . . وبالضد من ىذا. الثقة بإمكاناتو الجسمية ودوافعو البيولوجية التي تنمو وتستمر معو

ذا ما قاما برفض الطفل أو إلحاق األذى بو، وقام اآلخرون بنفس ما قام بو الوالدان من عدم  إشباع حاجات الطفل باألىمية لذلك، وا 
لحاق األذى بو فإن ىذا الطفل سينمو لديو شعور بعدم الثقة باآلخرين وسيتوقع الشر منيم، وبالنتيجة سيكون شكوكًا فيمن . . وا 
ولكن يجب أن نفيم بعناية بأن األبوين يجب أن يكونا رائعين ومثاليين مع الطفل، أي يجب أن يؤثرا في الطفل . حولو من الناس
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 maladaptiveيجب أن ال ييرع األبوان لمطفل في لحظة بكائو ألن ىذا سيؤدي بالطفل بالميل إلى الحمق . . مثبل. مربشكل مث
tendency كما أكد أريكسون عدم تنمية نوع من سوء . والقصد من ىذا ىو تعويد الطفل عمى الشعور باالستقبللية في ىذه المرحمة

وبالمقابل إن القدرة العالية عمى المكر . فل الذي يتمثل بالثقة العمياء باآلخرينلدى الط sensory maladjustmentالتكيف 
وخداع اآلخرين تجعل الفرد ال يثق بيم أيضا أو قد يمحق األذى بيم مما قد يجعمو يحاول استخدام كل األساليب لكي يسترجع 

الطفل كثيرا في عدم الثقة باآلخرين، فينمو لديو الميل إلى واألكثر سوءا من ىذا، عندما يختل توازن . توقعات اآلخرين اإليجابية بو
. الذي يتميز بأعراض االكتئاب أو البارنويا أو االضطراب النفسي malignant tendency of withdrawalالحقد أو االنسحاب 

ذا تحقق التوازن الصحيح، فإن الطفل تنمو لديو خاصية األمل  مور عندما تسير بطريقة سيئة، أي االعتقاد الراسخ بأن األ hopeوا 
حدى عبلمات ىذه الخاصية عندما يعمل الطفل عمبل جيدا في البداية فإنو ينتظر مدة  فإن ىذه األمور ستنتيي نياية صحيحة! وا 

ومن األدلة األخرى عمى نمو خاصية األمل لدى الطفل عمى . لكي يحصل عمى إشباع حاجتو من الرضا عن نفسو وعن اآلخرين
ثال يقول الطفل مع نفسو )عندما ال يكون أبواي رائعين بما فيو الكفاية! فإنيما سيصبحان كذلك(، أو )إن األشياء التي سبيل الم

وىذه الخاصية ستفيدنا في حياتنا . ولكنيا ستصبح ذات فائدة عندما سيتم استخداميا في المستقبل(. . نتعمميا قد ال تفيد اآلن
من خيبات األمل في الحب أو في مجرى حياتنا المختمفة أو خسارة ما نممك في ىذه الحياة  المتأخرة، ألننا سنحصل عمى كثير

 . (26-25، ص2113)ناصر، 
 (Autonomy vs. Shame and Doubtالعرحمة الثانية )االستقاللية عقاال الشك  

شيرا إلى الثبلث أو األربع  وتبدأ من بداية الثمانية عشر anal- muscular stageالعضمية  -وتسمى بالمرحمة األستية
بينما يتم تقميل الشعور بالخجل  autonomyوالميمة في ىذه المرحمة ىو إنجاز درجة من االستقبللية . سنوات من عمر الطفل

. . فإذا قام الوالدان أو شخص آخر يقع تحت ىذا الوصف بالسماح لمطفل عندما يقوم بالمشي shame and doubtوالشك 
ام ما يقع في بيئتو، فإن ىذا الطفل سينمو لديو شعور باالستقبللية، ألن الوالدين يجب أن ال يحبطوا الطفل في باكتشاف واستخد

بيد أن الناس غالبا ما . . ىذا المجال بل يجب أن يدفعوه باتجاه تعمم االستقبللية والتمقائية في ىذه المرحمة، والتوازن ىنا مطموب
يكونوا شديدين ولكن متسامحين، وىذه النصيحة جيدة ومناسبة في ىذا االتجاه ألن الطفل ستنمو يقدمون نصيحة لآلباء الجدد بأن 

ومن ناحية أخرى، فمن السيل . self-esteemوتقدير الذات  self-controlلديو في ىذه المرحمة خاصيتان ىما السيطرة الذاتية 
عندما يمنع األبوان وبقوة أي محاولة لدى الطفل لبلستكشاف  عمى الطفل نوعا ما أن ينمي عوضا عن ذلك الشعور بالخجل والشك

وأن يصبح مستقبل بنفسو، وليذا فإن الطفل سيقمع حاال عن اإلدعاء بأنو ال يستطيع!! وأنو يجب أن ال يقوم بذلك إال معتمدا عمى 
فإنيا . . ي تقوده إلى التعثر أمام اآلخرينكما يجب أن نضع في األذىان أن محاوالت المشي التي يقوم بيا الطفل الت. قدراتو الذاتية

وىناك طرائق أخرى تؤدي بالطفل إلى الشعور بالخجل . يمكن أن تؤدي بالطفل إلى الشعور العميق بالخجل والشك في قدراتو
حساسًا بالتحديد، أو عند القيام بمساعدة األطفال فيما يجب عمييم حقيقة  تعمم ما يريدون والشك، فعندما نعطي الطفل حرية مقيدة وا 

 تعممو بأنفسيم، فإنو سيتولد لدييم انطباع بأنيم ليسوا أكفاء بما فيو الكفاية عمى القيام بذلك أو عندما ال يكون األب صبورا بما فيو
ة الكفاية لينتظر طفمو وىو يحاول القيام بربط شريط حذائو! وليذا فإن الطفل سوف لن يتعمم ذلك وسيدعي بأنو يواجو صعوبة كبير 

ومن دون الخجل والشك سينمو الميل إلى . لذا فإن قميبل من الخجل والشك ىو أمر حتمي ولكنو ذو فائدة. في القدرة عمى تعمم ذلك
بوصفو نوعًا من الخجل المتمثل بضعف  impulsivenessسوء التكيف ويطمق أريكسون عمى ىذا بنقص القدرة عمى الدافعية 

والسيء في ىذا . لمتأخرة وحتى مرحمة الرشد إلى القفز عمى أشياء من دون اعتبارات دقيقة لمقدراتاإلرادة الذي سيقود في الطفولة ا
ويطمق أريكسون عمى ىذه الظاىرة بالحالة القسرية  malignancyبالطبع، أن كثيرًا من الخجل والشك سيؤدي بالنتيجة إلى الحقد 

compulsiveness .يفعمو يجب أن يكون بشكل تام، وأي شيء يجب أن يفعمو  كما إن الشخص القسري يشعر بأن كل شيء
اآلخرون بشكل تام بالمقابل، ومتابعة كل األحكام بشكل دقيق حتى ال يقع في الخطأ، كما إن تجنب األخطاء يجنبنا الوقوع في كل 

م مع النفس، فقميل من الصبر والكثير يعرف ما ىو الشعور عندما يكون الخجل والشك الدائ. التكاليف التي تنجم عن ىذه األخطاء
ذا . والتسامح مع األطفال ربما يجنبيم الكثير من ردود أفعال األبوين، كما ينبغي أن يعطي األبوان لنفسييما قميبًل من االسترخاء وا 



 و0220/آراس                جايعح تاتم /األساسيحكهيح انتشتيح  يجهح             6انعذد/

 222 

قوة استخدم األسموب الصحيح وبتوازن إيجابي في االستقبللية والشعور بالخجل والشك، فإنو سوف ينمي خاصية أو فضيمة ىي 
وواحدة من األشياء الميمة التي تثير اإلعجاب واإلحباط في نفس الوقت لمطفل وىو ما يحصل بين . أو العزم will powerاإلرادة 

ذا استطاع . ( وذلك ىو الشعار?can I doعمر الثانية والثالثة وىو ذلك الشعور بالعزم الذي يشعر بو الطفل فيقول:ىل أقدر؟ ) وا 
ه القدرة عمى المحاولة باتجاه المياقة المناسبة في الضبط والتوجيو، فإنيما سيكونان أحسن ما قام بو أفرادا األبوان أن يصونا ىذ

 . (29-26، ص2113راشدين وكبار )ناصر، 
 (Initiative vs. Guiltالعرحمة الثالثة )العااادرة عقاال الشةور االذن/ 

أو ما تسمى بمرحمة المعب، وتبدأ من عمر الثالثة أو  genital- locomotor stageاالنتقالية  -وىي المرحمة التكوينية
من  initiativeوالميمة التي تواجو كل طفل في ىذه المرحمة ىو تعمم القدرة عمى المبادرة . الرابعة إلى عمر الخامسة أو السادسة

لمقيام بالتحدي في مواجية العالم وتتمثل في والقدرة عمى المبادرة تعني االستجابة اإليجابية . much guiltدون شعور كبير بالذنب 
ويستطيع اآلباء تشجيع الطفل في القدرة عمى . القدرة عمى تحمل المسؤوليات المختمفة أو تعمم ميارات جديدة والشعور بالمعنى

وبشكل أكثر المبادرة عن طريق تشجيع األطفال عمى اكتشاف وتجربة أفكارىم، كما يجب تقبل وتشجيع حب االستطبلع والخيال 
والطفل في ىذه المدة قادر عمى تخيل المواقف المستقبمية بينما ال . حماس لدييم، وىذه المرحمة ىي لمعب وليست لمتعميم الرسمي

إن القدرة عمى المبادرة ىي محاولة جعل ما ىو غير حقيقي كونو حقيقة عن طريق المبادرة، ولكن . يستطيع أبدا القيام بذلك من قبل
ع الطفل تخيل المستقبل وأن يمعب فإنو يكون قادرا عمى تحمل المسؤولية بشكل جيد، كما إن القدرة عمى الحكم األخبلقي إذا استطا

في ىذه  Oedipal experienceوأريكسون فرويدي بالطبع وىو يقبل ما يطمق عميو الخبرة األوديبية . تحصل في ىذه المرحمة
واآلباء يجب أن يكونوا . من التردد واإلحجام في شعور الطفل باليجر من األب أو األمالمرحمة، ومن توقعاتو أن ىذه الخبرة تتض

وتحديدا من الناحية االجتماعية في تشجيع الطفل وتنمية الثقة لديو بأنو ليس طفبل صغيرا بما فيو . . قادرين عمى تحمل المسؤولية
وكثير من  القدرة عمى . نو سيتعمم الشعور بالذنب مع األب أو األمولكن ىذه العممية إذا جاءت قاسية وفجائية لمطفل فإ. الكفاية

والشخص الحاقد  ruthlessnessالمبادرة وقميل من الشعور بالذنب يعني الميل إلى سوء التكيف، وأريكسون يسمي ىذا بالحقد 
يؤدي إلى الضعف، ويمكن أن  بينما الشعور بالذنب. مبادر ومخطط جيد سواء كانت قضيتو تتعمق بالمدرسة أو بمجرى الحياة
إن الحقد سيئ لآلخرين ولكن في الحقيقة . sociopathyيتجسم حالة حادة من الحقد عندما يوجو بشكل سموك مضاد لممجتمع 

والكراىية التي تقع عمى شخص يمكن أن تكون شعورا كبيرا بالذنب، ويسمي أريكسون . سيل نسبيا عندما يقوم بو الشخص الحقود
تجربة األشياء بسبب اعتقاده بأن ال شيء ذو قيمة ويستحق  إعادةوالشخص الذي يشعر بالقمع ال يحاول  inhibition ىذا بالقمع

ومن الناحية الجنسية فإن الفرد . ، ومن الناحية العممية ال شيء يستحق الشعور بالذنب بسببوnothing venturedالمجازفة بو 
إن التوازن الجيد ىو لمحفاظ عمى . يمكن أن يكون عاجزا أو باردا من الناحية العاطفيةالذي يشعر بالقمع من الناحية األوديبية 

ن الشعور بالغرض ىو شيء ما، . . الذي يتوق إلى تحقيقو كل الناس في حياتيم purposeالطاقة النفسية في تحقيق الغرض  وا 
ويعتقد أريكسون بأن أي كممة . بلل الخيال والمبادرةولكن الكثير ال يدركون بأنفسيم ىذا الغرض الذي يمكن الحصول عميو من خ

تقال عن ىذه الخاصية ىي شجاعة بحد ذاتيا، والقدرة عمى الفعل والتغيير اإليجابي في ىذا المجال ىو عممية نبذ واستبعاد 
 . (31-29، ص2113لممحددات التي استندت إلى الفيم الخاطئ وخيبات الماضي )ناصر، 

 (Industry vs. Inferiorityثاارة عقاال الشةور االنقص العرحمة الرااةة )الع
والميمة في ىذه المرحمة . أو عمر المدرسة الذي يبدأ من السادسة إلى الثانية عشرة latency stageوىي مرحمة الكمون 

التي قد تحصل ضريبة  inferiorityىي تنمية القدرة عمى الشعور بالمثابرة أو العطاء في الوقت الذي يجب تجنب الشعور بالنقص 
وتكريس أنفسيم لمدراسة وتعمم  tame the imaginationكما يجب تعويد األطفال عمى الخيال . لمدراسة في المرحمة االبتدائية

ويسيم اآلباء وباقي أعضاء األسرة مع المعممين ورفاق . الميارات االجتماعية بسبب وجود جو اجتماعي واسع في ىذه المرحمة
اآلباء يجب أن يقوموا بالتشجيع، والمعممون . . والكل يساىمون في ىذا. ضاء المجتمع وبشكل واسع في ىذه العمميةالطفل وكل أع

واألطفال من جانبيم يجب أن يتعمموا بأن المتعة ليست في وضوح . يوفرون العناية، ورفاق الطفل عمييم أن يقبموا بيذا ويسيمون بو
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ويجب أن يتعمم األطفال الشعور بالمتعة في اإلنجاز والنجاح سواء كان في . عمى تنفيذىاما ينجزونو من ميمات بل في القدرة 
والطريقة األحسن لمعرفة الفرق بين الطفل في المرحمة . المدرسة أو في ساحات المعب أو في الدروس المدرسية أو في المجتمع

لتي يتم بيا المعب، بينما في عمر األربع سنوات ربما يحب ىذه الثالثة والرابعة ىي أن الطفل في ىذه المرحمة ينظر إلى الطريقة ا
األلعاب ولكنو يحمل فيما غامضا عن أحكام ىذه األلعاب، وربما يتغير ىذا الفيم بعد وقت خبلل ممارسة المعب عندما يكون غير 

ن عمر الطفل من ناحية أخرى ىي والسنة السابعة م. ودود في نياية قيامو بيذه األلعاب وعندما يقوم بمخاصمة أصدقاء المعب
ذا حقق الطفل قميبل من النجاح بسبب قسوة . لتكريس أحكام المعب وتعمميا وعّدت ىذه األحكام حالة ثابتة ال يمكن التجاوز عمييا وا 

ا المعممين أو رفض زمبلئو لو، فسينمو لديو بدال من الشعور بالنجاح شعور بالنقص والقصور كونو مصدرا إضافيا آخر ليذ
وتؤدي اإلنتاجية المفرطة إلى . الشعور بالنقص الذي قد يتطور ليصبح شعورًا بالعنصرية والتعصب وصيغ مختمفة من التمييزات

عندما يدفع اآلباء والمعممون  narrow virtuosityالميل إلى سوء التكيف ويطمق عميو أريكسون الخاصية أو الفضيمة الضيقة 
اتو بشكل واسع ومتنوع، فنرى ىذا الطفل اىتمامارتو بحجة أنو طفل حقيقي مع إىمال عممية تنمية الطفل في زاوية ضيقة إلثبات جد

نجد أنو يعيش . . رياضي أو موسيقي المع والكل ينظر إليو بإعجاب عمى اجتياده في مجال تفوقو، ولكن إذا أمعنا النظر بدقة
لشائعة في ىذه المرحمة أيضا الذي يطمق عميو أريكسون القصور الذاتي والحقد ىو أحد األنواع ا. ىتمامحياة فارغة إال من ىذا اال

inertia  الذي يشير إلى معاناة الفرد من عقد الشعور بالنقصinferiority complexes  وتعني أن الفرد عندما يفشل في موضوع
الرياضيات أو لعبة رياضية معينة أو معين فإنو ال يحاول أبدا ان يجرب النجاح في الموضوع نفسو مرة ثانية كالفشل في درس 

والشيء المفرح في ىذه المرحمة ىو نمو . ميارة اجتماعية ميمة كالظيور أمام حشد من الناس، وبيذا يصيبو الجمود وقمة الحركة
كتسب فضيمة القدرة عمى اإلنتاجية، إذ أن اإلنتاجية المفرطة مع قميل من الشعور بالنقص يحفظ لمفرد إحساسو بالتواضع، ومن ثم ي

 . (31-31، ص2113)ناصر،  competencyالشعور بالكفاءة 
 (Ego Identity vs. Role Confusionالعرحمة الخاعسة )الشةور االهوية عقاال اضطرا/ الهوية 

. التي تبدأ من سن البموغ وتنتيي في سن الثامنة عشر أو العشرين من العمر adolescenceىذه المرحمة ىي مدة المراىقة 
إن مدة المراىقة . role confusionوتجنب صراع اليوية  ego identityالميمة خبلل مدة المراىقة ىي التعرف عمى ىوية األنا و 

 egoإن ىوية األنا . ات أريكسون الميمة التي يرى فييا األساس لتشكيل أنماط التفكير في كل المراحل القادمةاىتمامإحدى 
identity وكيف يضع ىذه األنا بدقة بين أفراد المجتمع، وىذا يستدعي التكمم عن كل ما تعممو عن نفسو تعني معرفة الفرد ألناه ،

والشيء األساس في ىذا أن يكون الفرد إنسانًا ذا  self-imageوالحياة ووضعيا بشكل متفاعل وموحد بما يسمى بصورة الذات 
نموذجًا واضحًا وفتح والميمة األساس ىي التعرف عمى استجاب. معنى وفاعل في المجتمع عطاؤه دورًا وا  ات المراىق المختمفة وا 

 rites of passageوأكثر من ىذا، يجب أن يوفر المجتمع طقوسا واضحة ليذه االنتقالة . قنوات االتصال االجتماعية معو
تطيع أن يثبت لممجتمع بأنو كما إن المراىق يس. لتحقيق انجازات أكيدة تساعد المراىق عمى تمييز نفسو بين كونو مراىقا أو طفبل
حدى اقتراحات أريكسون لممراىق ىي الترويح . يتمتع بالقدرة عمى تحمل المسؤولية مع نفسو ومع ما تفرض عميو العائمة والمجتمع وا 

 وال سيما عن طريق القيام بالرحبلت والسفر والتنزه، وأن بذل الكثير لتحقيق نجاح ممكن psychological moratoriumالنفسي 
لدى المراىق ىو ما  ego identityوىناك شيء في غاية األىمية بما يتعمق بيوية األنا . وسريع يستدعي تأمبل لمعنى ىذا النجاح

وأريكسون يطمق عمى ىذا الميل . ال تتسم بالتساىل في عمميا subcultureيؤديو من دور معين في المجتمع أو في ثقافة فرعية 
، والمعتقدات التعصبية ليس فييا خيار، والمراىقون بالطبع معروفون بمثاليتيم وميميم إلى fanaticismمن سوء التكيف بالتعصب 

في أسموب حياتيم  تأثيرالذي يقوم بالترويج ليذه المعتقدات سيحاول جمع المراىقين حولو وال. عد األشياء أما سوداء أو بيضاء فقط
ساس باليوية ربما يكون أكثر الصعوبات الحالية، وأريكسون يشير إلى الميل إن النقص في اإلح. من دون اعتبار لحقوقيم بالرفض

واكثر من ىذا ينبذون حاجاتيم لئلحساس . . إنيم ينبذون أعضاء جماعتيم. repudiationفي ىذا الحقد إلى ما يسميو بالنبذ 
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جماعات توفر ليم تفصيبلت لئلحساس وال سيما مع نوع من ال fuseوبعض المراىقين يسمحون ألنفسيم باالنصيار . 1باليوية
باليوية مثل ممارسة التثقيف الديني والتنظيمات العسكرية وجماعات تأسست عمى نوع من الكراىية وجماعات أعفت نفسيا من 

وبيذا ربما سيصبحون متورطين بنشاطات تخريبية أو باإلدمان عمى المخدرات أو . الشعور باأللم عن حاجات المجتمع األساسية
 fidelityويؤكد أريكسون في ىذه المرحمة عمى التوصل إلى خاصية األمانة والصدق . كحول أو باالنسحاب إلى أوىام نفسيةال

إن األمانة والصدق ىما رؤية المجتمع بأجمل ما يكون وأن . وتعني اإلخبلص والوالء والقدرة عمى التعايش مع المعايير االجتماعية
 . (33-31، ص2113عطيك الفرصة لكي تعطي وتسيم )ناصر، تجد مكانا في مجتمعك، مكانا ي

 (Intimacy vs. Isolationالعرحمة الساادسة )العواّدة عقاال الةزلة 
وىي األكثر  adulthoodوتسمى بمرحمة الشباب . ىذه المرحمة تبدأ من أواخر عمر الثامنة عشرة إلى الخامسة والعشرين

وبالمقابل  intimacyة في ىذه المدة ىو إنجاز بعض درجات ما يسمى بالمودة واأللفة والميم. من مرحمة الطفولة fuzzierصخبًا 
والمودة واأللفة تعني القدرة عمى البقاء قريبا ومحبوبا من اآلخرين كمحب أو صديق أو مشارك في المجتمع ألن . isolationالعزلة 

حمة بالمجازفة وقمة النضج ووضع أىداف كثيرة مثل الزواج ويتسم سموك البعض في ىذه المر . ىذا ينمي اإلحساس الواضح باألنا
نجاز التحصيل الدراسي والحصول عمى وظيفة وامتبلك بيت ويحتاج الراشد في ىذه المرحمة لتأكيد ذاتو أكثر وال سيما . الخ. . وا 

أن . االستقبلل والزواج وىذا ما يتجسد في الرغبة في couple- hoodدوره الجنسي ويحتاج إلثبات ىويتو عن طريق رفيق ما 
المشاكل في ىذه المرحمة تختمف باختبلف معيشة الفرد في المدينة عنيا في الريف، فالعيش في الريف يوفر فرصة لمزواج بعبلقات 

إن األلفة والمودة المفرطة في ىذه المرحمة ىي سوء تكيف ويطمق عمييا مصطمح . عميقة وطويمة ومحبة أكثر مع مجتمعو
promiscuity وبالمقابل فإن العزلة المفرطة ىي سوء تكيف يطمق . وىو ميل إلى المودة والبساطة الكاممة والسطحية مع اآلخرين
وىو ميل لمحرمان والعزلة بالنفس من الحب والعبلقات مع األصدقاء والمجتمع وتنمية كراىية كبيرة  exclusionعميو مصطمح 

ذا اجتاز الشا. تعويضا عن الشعور بالوحدة ويعني القدرة عمى  loveب ىذه المرحمة بنجاح فتنمو لديو خاصية أو فضيمة الحب وا 
وىو ال يعني الحب في الزواج فقط بل الحب بين األصدقاء وأحد الجيران ورفيق  mutuality of devotionاإلخبلص المتبادل 

 . (34-33، ص2113العمل وحتى المواطن ابن البمد)ناصر، 
 (Generativety vs. Stagnationااية عقاال الركواد العرحمة السااةة )اإلنت

 It isوىي مرحمة سن الرشد الوسطى وتمتد من الخامسة والعشرين إلى أواخر الخمسينات، ويبدأ ىنا الشعور بوخز الوقت 
hard to pin a time to it  إن القدرة عمى اإلنتاجgenerativety ال القادمة تعني الحب واإلنجاب والمساىمة في حياة األجي

وقميل من اآلباء يعتقدون أن عممية تربية . وىذا ىو الحب الحقيقي، مع توقع ضمني بان يكون متبادال مع اآلخرين. في المستقبل
ذا اعتقدوا ذلك، فيم ليسوا آباء حقيقيين ليست  generativityكما إن القدرة عمى اإلنتاج . األطفال ىي عممية استثمار ليم! وا 

ية األطفال فقط، ولكن من خبلل القيام باألعمال الخبلقة مثل تعمم اآلداب والعموم المختمفة والفاعمية االجتماعية بالتكاثر وترب
 stagnationأما االختيار الثاني في ىذه المرحمة فيو الركود . والمساىمة في األعمال الخيرية وأن نكون منتجين في كل األحوال

. تنا المختمفة، والركود قد يأتي عن طريق تشتت طاقات الفرد في مواضيع كثيرة ومتنوعةومن الصعب تخيل عدم الركود في حيا
ويعني المبالغة بالمشاركة غير الفاعمة في إسيامات غير حقيقية والعقبلنية في  over extensionوىو ما يطمق عميو بمصطمح 

الذي قد يتخذ صيغة  self-absorptionاك الذاتي عن طريق االنيم stagnationأو قد يكون الركود . محاولة لتوكيد الذات
ىذه المرحمة ىي مرحمة . الذي يتمثل بإنتاجية قميمة جدًا مقابل ركوٍد عاٍل جدًا مع غياب المشاركة االجتماعية rejectivityالرفض 

ؤال الكبير والسيئ في نفس ويتذكر الرجال والنساء أحيانًا حياتيم السابقة ويسألون الس. midlife crisisأزمات منتصف الحياة 
الوقت: لماذا أعمل؟ وألجل من؟ وفي ىذه المرحمة يبدأ التركيز عمى الذات والشعور بالذعر من التقدم بالسن والندم عمى إنجازات 

                                                 
وقد أدت ىذه الظروف إلى . ى أنو شخص غير ييودي في حين كان يعامل عمى أنو ييودي من زمبلئو في المدرسةكان الييود يعاممون أريكسون عم 1

 . إحداث أزمات ىوية الشخصية لديو وكان ليا تأثير كبير في نظريتو
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مل وال والرجال أكثر عطاًء في ىذا المجال: انيم يعانون أكثر في الزواج، والع. وخبرات كان األفراد يحممون بيا في مرحمة الشباب
سيما في الوظائف المممة، والندم لما عمموا من أجمو باعتقاد البعض أنيم ذىبوا باالتجاه الخاطئ! ولكن النجاحات السابقة توفر 

 . (36-35، ص2113والعناية والعزاء لما تبقى من الحياة المقبمة )ناصر،  ىتمامالقدرة عمى اال
 (Ego Integrity vs. Despairالعرحمة الثاعنة )تكاعل األنا عقاال اليأس 

. إنيا المرحمة األخيرة، التي تبدأ في الستينيات، وقد يقابميا المسن بالتأثر، أو عدم االكتراث عمى أنيا مرحمة متأخرة من العمر
فة عن عندما يتجنبون أي معر . . ويعتقد بعض المسنين أنيا بداية جديدة. ويبدأ سن التقاعد ويصبح الصغار كبارا ويغادرون البيت

وفي نظرية أريكسون فإن الوصول إلى ىذه المرحمة . خصائص ىذه المرحمة من العمر، وتمك ما ىي إال عاطفة الشباب المبجمة
إن الميمة في ىذه . ىو شيء جيد عندما يتم االعتبار بكل ما حدث في مراحل النمو من دون القيام بالتذكر الدائم لكل ما حدث

وبالرغم من أن ىذه المرحمة تمتاز بالفطنة . despairمع قدر قميل من اليأس  ego integrity المرحمة ىي نمو تكامل األنا
والبصيرة ولكنيا من أصعب المراحل! إنيا تبدأ أوال باالنفصال عن المجتمع واإلحساس بقمة الفائدة، ويواجو بعض المتقاعدين 

سا ويجد نفسو بعد ذلك غير مطموب وال يحتاجو أحد فضبل عن صعوبات أكثر وال سيما من كان يعد واجباتو في العمل شيئا مقد
ويتولد لدى النساء أحيانا شعور مأساوي بانقطاع الحيض، والرجال غالبا ما يجدون أنفسيم . شعوره بالعجز من الناحية البيولوجية

عايش مع ىذه األمراض شيء يذكرنا ضعيفي القدرة عمى اغتنام الفرص، والخوف من األمراض التي ترافق التقدم في العمر، ألن الت
وعمى أساس . . والمؤكد أن الكل سيواجو نفس المصير. بالموت، فضبل عن انحسار العبلقات واألصدقاء وموت الزوج أو الزوجة

فإن بعض كبار السن يصبحون مشغولي البال في . . ! واستجابة ليذاdespairىذا المعنى فإن الكل سيواجو شعورا باليأس 
ونتيجة لمشعور بالنياية فإن بعض المسنين قد يصابون . وتذكر حاالت الفشل والنجاح في مراحل حياتيم المختمفةالماضي 
أو  hypochondriacalأو توىم المرض  paranoidأو جنون التوىم )اإلزوار(  spitefulأو الحقد   depressedباالكتئاب 

يعني تقبل حتمية  ego integrityإن الشعور بتكامل األنا . ونياظيور بعض أنماط ذىان الشيخوخة مع أسس عضوية أو من د
والميل . وتقبل كل األحداث والخيارات الماضية كما ىي وكأنيا محتمة. الموت عند الشعور باالقتراب من األجل في نياية الحياة

تكامل األنا من دون مواجية  presumesعندما يخمن المسن  presumptionإلى سوء التكيف في ىذه المرحمة يسمى بالعجرفة 
الذي يعني ازدراء  disdainوالميل إلى الحقد في ىذه المرحمة يسمى . حقيقية مع الصعوبات التي يتعرض ليا في ىذه المرحمة

 "إن المسن الذي يقترب من النياية وال يشعر بالخوف من الموت  في ىذه المرحمة ىو الذي يمتمك الحكمة. الفرد لنفسو أو لآلخرين
wisdom  كما إن ىذه الحكمة تعطى لؤلطفال كيدية ألن األطفال األصحاءhealthy children  سوف ال يخافون من الموت

" "ويقترح أريكسون بأن الفرد يجب أن يكون نوعا ما . عندما يرون أن كبار السن قد حققوا التكامل بما فيو الكفاية ولم يخافوا الموت
لكي يكون حكيما حقيقيا، وتعمم ىذه الحكمة ليس بالكممات التي تنطق  gifted to be truly wiseذكيا وذا مواىب حساسة 

. "generosity of spiritبالحكمة! ولكن عن طريق أسموبيم البسيط والرقيق عن الحياة والموت وعن طريق سخائيم الروحي 
ول يبين المراحل واألزمات والعبلقات والتكيف ويمكن وضع خصائص الشخصية تمك عبر مراحل الحياة كما يراىا اريكسون في جد

 . (38-36، ص2113السميم وسوء التكيف )ناصر، 
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 الاحث العةاصر الريكسون:
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اثار عممية البحث فيما بعد في ىذا عمى النمو من خبلل دورة العمر كمو لذا فقد  -بخبلف بياجيو وفرويد -اكد اريكسون
واستمرت بعض البحوث الحديثة في تحميل اىم موضوعات اريكسون مثل االنتاجية ونمو . االطار وىو المجال المركز عميو اليوم
مثل اىم وتت. في البيئة كما ان البيئة تؤثر عميو بصورة تمقائية تأثيرالالى  -اثناء النمو -البالغين، وىناك حاجة تدعوا الشخص

بتطوير  -عمى سبيل المثال-قام مارشا . محاور البحث المعاصر في نمو االنا والبحث عن اليوية خبلل فترة المراىقة وبداية البموغ
فكرتين الريكسون ىما "االزمة )المشكمة، االيداع "تشير االزمة" الى اوقات معينة اثناء فترة المراىقة عندما ينغمس الفرد في اختيار 

اما "االيداع" فيشير الى درجة تعبير الفرد عن استثماره الشخصي من خبلل . معينة من بين البدائل وىكذا بالنسبة لممعتقدات اعمال
الشخص الرافض لمشخصية الذي . ن الصفتين يضعنا امام اربع حاالت لمشخصيةان وجود او عدم وجود ىاتي. الفكرالعمل او 

يداع ص حبيس الشخصية وىو الذي يتصف بإالشخ. وغالبا ما يغير مبادئو باآلخرين تأثرالتنعدم عنده كمتا الصفتين وىو سيل 
 المتأزمالشخص . والمواقف واالعمال دون تدقيق معتمدا عمى اراء غيره المبادئاالستثمار دون وجود "ازمات" وىذا الشخص يقبل 

" واخيرا ياتي الشخص المحقق لميوية والذي اجتاز االزمة وىو يعاني من ازمة شخصية حادة وغير قادر عمى "االيداع او االستثمار
 ,Noam, 1996, p. 58; Loevinger, 1976, pp. 113-114; Grotevantبنجاح كما انو قام باستثمار طاقاتو جيدا "ايداع" )

1998, p. 89) . 
لثقافات ولكبل الجنسين الرجال وتوضح االنتقادات المحايدة الى ان تسمسبلت اريكسون لمشخصية قد ال تكون عامة في كل ا

ويسير . فرغم ان "االنتماء" قد يتحقق في شخصية الرجال اوضح كميكون ان ىذا الشعور يبدو غير اكيد لدى النساء. والنساء
من خبلل تمك  -وقد اىتم البحث الحديث بمعرفة ما اذا كان المراىقون والبالغون. نتماء جنبا الى جنب مع الشخصيةالشعور باال

 .Marcia, 1999, pلدييم اختبلفات في الخصائص والظروف وىل ان ىذه االنماط تتبع تسمسبل خاصا ) -النماط االربعةا

110) . 
 عيكانزعات النعو:

وفي اطار . فالنضج البدني يحدد الوقت الزمني العام لمنمو. الجيني القوى المسيطرة عمى االنتقال بين المراحل المبدأيحدد 
عديدة تمثل مستويات  بأشكالويرى اريكسون ان المجتمع يؤثر عمى الكائن . نمو الثقافة او تتراجع او تنشا او تيدمتمك المحددات ت

ان العديد من ميكانزمات فرويد لمنمو يمكن ان تحدد مع ميكانزمات . مختمفة تتراوح ما بين "االيدولوجية المجردة" و "مبلحظة الوالد"
استخدام -وقد تبلفى اريكسون عمى اية حال. من القوى الخارجية والداخمية(، واالرتباط والتعارفاريكسون: الدوافع والمثبطات )

يقوم الطفل . وبدال من ذلك فيو يصور النمو بعممية حل الصراع بين القوى المتعارضة. عممية الموازنة )وتقميل التوتر( عند فرويد
 . والعوامل البايولوجية والنفسية وغيرىا" باإلثملشعور وا والمبادأةبالتوافق لدى عمميات "االتاحة والتحفظ 

( عامبل جديدا لمنمو، ىو "المعب" بمعناه الواسع الذي يتضمن استخدام الخيال في محاوالت 1977وقد اضاف اريكسون )
وتطوير انماط جديدة السيطرة والتكيف مع العالم، والتعبير عن العواطف، واستعادة المواقف السابقة، او تخيل مواقف مستقبمية، 

فالمشكبلت التي ال يمكن حميا في الحقيقة يمكن ان تحل من خبلل المعب بالدميات او ممارسة الرياضات او . لموجود في المجتمع
، يشمل المعب تخيل زمان ومكان معين، او تخيل المراىق لؤلطفالفالمعب اذن ليس محدودا . الفن او بناء منازل المعب وغير ذلك

 . (156، ص2115بوظائف متنوعة، او عمل الرجل لبروفة تتضمن ما سيقولو لمديره في اليوم التالي )ميممر، القيام 
عمى سبيل المثال . ثقافي بأسموبالمعب في الغالب نمط الطقوس او اسموبا عمميا او يمثل التفاعل مع االخرين  يأخذقد 

ومن االمثمة االخرى كذلك ان طقوس رعاية . قبولة لمتفاعل مع االخرينفالمراىق الذي يدور حول اصدقائو يكتسب انماطا ثقافية م
تعد الطقوس . الطفل في فترة الرضاعة تمر بمجموعة من االساليب الشائعة التي تيدف الى لفت االنتباه والقاء التحية عمى االخرين

 . لو الحمول الجاىزة لمشكبلت الحياة اليومية تضع االنسان في كل مرحمة عمى الطريق الصحيح وتوفر ألنيامن ميكانزيمات النمو 
 

 إلقاء الضوء عمى عحاور النعو:
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لديو  -مثل بياجيو -فرويد ولكنو يختمف معو في "التركيز"، فاريكسون اىتماماريكسون بالمحاور األربعة يشبو كثيرا  اىتمامان 
قط عن طريقة لتجنب االلم ولكنيم كذلك يريدون الوصول والبالغون ال يبحثون ف فاألطفال. رؤية متفائمة بخصوص الطبيعة البشرية

والنمو عممية نوعية بصفة اساسية الن . يمر بعممية تتضمن "التكوين القائم عمى الحياة" فاإلنسان. الى تكوين شخصية ايجابية
. " بينما تتجمد مبادئوشكل المراحل ولكنو ايضا كمي الى حد ما حيث ان شخصية الفرد تصبح "اقوى تأخذالتغيرات التي تصحبو 
انو ينظر الى الطفل باعتباره كائن متغير . تتضمن عناصر الرؤية الموقفية لمعالم -بخبلف نظرية فرويد–ان نظرية اريكسون 

تسيم طبيعة ىذه . لؤلطفاليعيش في عالم متغير وفي ظل نظام من المواقف الثقافية التي ترجع الى عممية التنشئة االجتماعية 
 . (157، ص2115في حمول "االزمات" او المشكبلت المرتبطة بكل مرحمة وتؤثر فييا )ميممر، المواقف 

اذا كانت . يؤمن بان الطبيعة تحدد سمسمة المراحل وتضع الحدود التي تحكم عممية التنشئة -مثل فرويد–كان اريكسون 
عمى دور الثقافة في تنشئة  -بقدر اكبر من فرويد–ون اكد اريكس. الوراثة تؤكد حدوث ازمات معينة فالبيئة اذن تحدد طريقة حميا

. ان كبل من الخبرات الماضية والحاضرة لمفرد والمجتمع تؤثر عمى عممية النمو. وتشكيل الطفل او الفرد البالغ من خبلل النمو
فالنمو عممية . بصفة اساسيةوباإلضافة الى ذلك لم يقبل اريكسون مبدا فرويد المتضمن ان النمو يكتمل بعد الخمس سنوات االولى 

بالنسبة –واخيرا يتمثل جوىر عممية النمو . طويمة المدى، واحيانا ال تحل صراعات الطفولة بصورة مرضية حتى مرحمة البموغ
 . (157، ص2115في تكوين "اليوية" التي تعطي السمة المحددة لشخصية الفرد )ميممر،  -الريكسون

 تطايقات لمنظرية
فقد قام اريكسون بتطبيق نظريتو عمى بعض المشكبلت مثل مشكبلت ىوية المراىق، والصراع بين االجيال،  كما ذكرنا سابقا

تكيف الجنود بعد الحرب، والعبلقات بين السبلالت، وبكاء الطفل ويركز المختصون اليوم عمى عممو في مجال المراىقة بالتحديد 
خصية والوظيفية بصورة ناجحة، يمكن لمكبار تسييل نمو االطفال عن طريق لمساعدة االفراد الناشئين عمى اتخاذ قراراتيم الش

 . مساعدتيم عمى عمل موازنة بين كل غاية في كل مرحمة مثل "الثقة وفقد الثقة السوي"
 تقييم النظرية

سرد  إعادة من وبدال. حيث ان نظرية اريكسون تعد امتدادا لنظرية التحميل النفسي لذا يعد تقييم نظرية فرويد مناسبا ليا
 . التعميقات السابقة نقوم بالتركيز في ىذا الجزء عمى اىم جوانب القوة والضعف في نظرية اريكسون

 :اوان/ القوة
 :عن طريق توسيع القاعدة التجريبية لنظرية التحميل النفسي ساىم اريكسون في زيادة  توسيع نطاق نظرية التحميل النفسي

اضاف اريكسون الجوانب النفس اجتماعية الى النفس جنسية، والثقافية الى . تطبيقمدى صدق النظرية وقابميتيا لم
البايولوجية، وىوية االنا الى دفاعات االنا، والطبيعي الى الشاذ، واالزدواج الثقافي الى الثقافة المحددة، والمبلحظات 

ساعد اريكسون عمى بداية ظيور منيج النمو . المباشرة لمطفل الى ذكريات البالغ حول طفولتو، نمو البالغ الى نمو الطفل
وتتميز رؤية اريكسون الخاصة بالنمو . واسع المدى )الحياتي(، وتتميز النظرية بسمة التوفيق بين مدى واسع من المواقف

كان يبحث عن . باستنادىا الى دليل قوي من حياة االفراد اليومية من خبلل سعييم الى التوافق واضفاء معنى لوجودىم
الجانب الطموح النشط لدى الفرد وعن كيفية تنظيم القدرات والخبرات االنسانية داخل بيئة المجتمع من خبلل مجموعة من 

يعد ىذا النموذج االوسع لمتحميل النفسي مرجعا قيما فيما يرتبط باالستشارة والعبلج وخاصة في حالة . االنماط االجتماعية
وعمى اية . العوامل الثقافية واتساع فترة النمو ىاما بالنسبة لمجال عمم نفس النمو يعتبر تركيز اريكسون عمى. المراىقين

الخاصة لمنظرية عن كثير من االبحاث وخاصة ما يتعمق بترتيب المراحل او الفروق الجنسية في  المبادئحال لم تسفر 
 لعب االطفال

 :فقد . ن خبلل رؤيتو الواسعة بالنسبة لسموك الطفلالمعاصرة م لؤلفكارمبلئمة نظرية اريكسون  تأتي الرؤية العتسةة
سموك الطفل بتجارب الماضي  يتأثر. وصف بانو "قد يكون واحدا من الباحثين العظماء في مجال العموم السموكية"

ان كل مستويات المجتمع بداية من العبلقات . والموقف الحاضر وبتاريخ ثقافتو الحاضر والسابق وبالمجتمع من حولو
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تضمنت كتابات اريكسون . ية بالنظام السياسي لمدولة حتى التفاعل الحادث داخل االسرة تؤثر عمى سموك الفردالدول
عمى الرغم من قيام العديد من . صورة نظام القوى المتفاعمة التي تربط الفرد بالكون، والماضي البعيد بالمستقبل البعيد

تسكي، النظريات االجتماعية الثقافية( اال انيم لم يقوموا بالتحميل اخصائي النمو بمجيودات مكثفة في ىذا الصدد )فيكو 
 وبدال من ذلك فقد قاموا بدراسة سموك االطفال عمى حدة. الجدي لممتغيرات التاريخية واالجتماعية

(Hopkins, 1995, p. 44; Schlein, 1987, pp. 201-203) . 
 :نقاط الضةف

 :والمبادئ النظرية ود ارتباط وثيق بين المبلحظات والمبادئ التجريبية العامة تفتقد نظرية اريكسون وج افتقااد النظام
عمى ذلك فمن الصعب تقرير مبادئو بطريقة تتيح اختبارىا او ربط نتائجو العممية بمستويات النظرية  وبناءً . المجردة

ة في عدم استخدام التجارب وكما ىو الحال عند فرويد تكمن المشكمة في عدم توافق الطريقة وخاص. االكثر تجريدا
عمى سبيل المثال في مبلحظة . وعند اريكسون نجد ان المبلحظات مصحوبة بتفسيرات تتميز بصعوبة التقييم. المحكمة

ام بسبب  -كما ذكر اريكسون-اريكسون المتضمنة "ىل ان االوالد يبنون االبراج بسبب التوجيو القضيبي او االقتحامي
ومن المشكبلت . التأملتتميز كتاباتو النفسية الحيوية بالجودة ولكنيا تستدعي . ء العالية؟"انيم يحبون اسقاط االشيا

المرتبطة بذلك نجد المصطمحات التي ينتقييا "مظممة اكثر منيا مفسرة" فاستخدامو "االنتاجية" مثبل و"التوافق" ال يتضمن 
 . ثيرون فيم مصطمحات مفاىيم اريكسونان يسيء الك المفاجئاذن فمن غير . ارادة المعاني القريبة ليا

 :من خبلل دراستنا لمجزء السابق اصبح جميا ان اريكسون لم يقدم اي تفصيل عن  عادم واواد عيكانزعات عحادادة لمنعو
حيث قام بتحديد ما يؤثر عمى االنتقال )النضج . كيفية انتقال الطفل من مرحمة الى اخرى او عن كيفية حمو لبلزمة

ما ىو العامل الذي يجعل . الثقافية، درجة حل االزمات السابقة( دون تحديد اسموب حدوثو المبادئن، البدني، الوالدي
الطفل يتعمم متى يكون واثقا ومتى ال يثق؟ لماذا يؤدي حل "قطبية المباداة / الحرج" الى تضاءل الميارة دون اي صراع 

تتوقف عمى قدرة ىذه الفكرة عمى وصف ميكانزمات  أخر؟ ان مصداقية كثير من افكار اريكسون "اسموب حل الصراع"
 . النمو بالتفصيل
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