نظرية إريك إريكسون

مقدمة
ىناؾ بعض النظريات تتضمف في عنوانيا "حديث" مثؿ "بياجيو الحديث ,فرويد الحديث,
السموكيوف الجدد ..وىكذا" .ورغـ حدود أفكار نظرية فرويد إال أنيا حازت عمى اىتماـ مجموعة
مختمفة مف الباحثيف وواضعي النظريات والمعالجيف البلمعيف الذيف قاموا بتنقيح وتوسيع واعادة
تنظيـ رؤية فرويد بطريقتيف رئيسيتيف كاف ليما أثرىما في عمـ نفس النمو.
 .1ركز الكثير مف أتباع فرويد -وخاصة ىارتماف  )1958( Hartmannعمى وظائؼ
األنا الخالية مف الصراع كاإلدراؾ والتذكر والتفكير المنطقي .فبينما تقوـ األنا (عند
فرويد) بالدفاع والمنح فيي (عند أتباعو الجدد) تقوـ بالتوفيؽ والتنظيـ لمشخصية .وقد
وصؼ ىارتماف  Hartmannاالنا بانيا مستقمة جزئيا عف "اليو" ودوافعيا .ويمكف أف
نجد التركيز عمى العمميات المعرفية لبلنا كطريقة لمتكيؼ مع الحقيقة في عمؿ كؿ مف
راباربورت  )1961( Rapaportوجؿ  )1959( Gillوكبلي  )1971( Kleiوعبلوة
عمى ذلؾ عرؼ وايت  )1963( Whiteقبوؿ األنا بأنو القدرة عمى االكتشاؼ وتنفيذ
المياـ بنجاح .وىذا القبوؿ مستقؿ عف قبوؿ منظمة "اليو" .ومف الواضح اف نظرية
التحميؿ النفسي يمكف اف تتناوؿ كؿ مف أنماط السموؾ الطبيعي والشاذ حوؿ طرؽ
التحميؿ النفسي (.)Gedo, 1999, p.77
 .2ابتعد كثير مف أتباع فرويد بقدر كبير عف طريقتو البيولوجية وركزوا عمى التأثير السريع
لممجتمع عمى عممية النمو .وقد زاد االىتماـ نحو "األنا" والنواحي االجتماعية في مجاؿ
عمـ نفس النمو بصورة كبيرة نتيجة لجيود اريكسوف والذي ىو محؿ اىتمامنا اآلف.
(ميممر ,2115 ,ص.)143
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السيرة الذاتية
ىو "إريؾ ىومبركر إريكسوف" ,المولود في  1912/6/15والمتوفى في ,1994/5 /12
ىو عالـ نفس أميركي ألماني المولد أثرت كتاباتو عف عمـ النفس االجتماعي ,واليوية الفردية,
وتفاعبلت عمـ النفس مع التاريخ ,والسياسة ,والثقافة في التوجيات التخصصية في دراسة
المشكبلت النفسية وجذبت اىتماماً أوسع (.)Encyclopædia Britannica, 2009

إريك إريكسون (الصورة من موسوعة )Encarta 2009

ولد عاـ ( )1912بالقرب مف مدينة فرانكفورت بألمانيا ونشا في كارلشروه .وقد ابتعد عف
التعميـ النظامي بسبب رغبتو الشديدة في أف يصبح فنانا .وبعد سنوات عديدة مف دراسة الفف
واألعماؿ المرتبطة برسـ صور األطفاؿ ,انتدبتو فرويد لتدريس الفف لؤلطفاؿ األمريكييف القادميف
الى فيينا لدراسة منيج فرويد ( .)1927وكاف ىذا الدخوؿ العرضي في دائرة فرويد سببا في
التحاقو بمعيد التحميؿ النفسي بفيينا .اما دخولو التحميؿ النفسي فقد كاف عمى يد آنا فرويد كجزء
اساسي مف برنامج التدريب .وقد تعمـ اريكسوف الكثير مف فرويد نفسو ومنيـ ىيمف دويتش,
وارنست كرس ,وىارتماف ,وغيرىـ مف المحمميف الموىوبيف (ميممر ,2115 ,ص.)143
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ادى خوفو مف الحركة الفاشية و"الحكـ االستبدادي" الى اف يذىب الى الواليات المتحدة
في عاـ ( .)1933ورغـ انو لـ يحصؿ عمى اي درجة جامعية فقد اصبح اكبر محممي االطفاؿ
في بوسطف .وتولى منصبا في مدرسة ىارفارد الطبية ,وتولى بعدىا عدة مناصب في مؤسسات
عبلجية كبيرة مثؿ ييؿ ,وبيركمي ,ومؤسسة ميننجر .واثناء حكـ مكارثي  ,McCarthyكاف
يشغؿ اىتمامو الخطر الناتج عف "يميف الوالء" عمى الحرية الشخصية .وادى ذلؾ الى عودتو مرة
ثانية الى الساحؿ الشرقي حيث مركز أوستف في مدينة ستوكبردج ,وجامعة ىارفارد ,وغيرىا مف
الجامعات الشرقية المتعددة .توفي اريكسوف عاـ ( )1994عف عمر يناىز الواحد والتسعيف
(ميممر ,2115 ,ص.)144
كاف ليذه المناصب التي توالىا اريكسوف المتركزة بيف المعالج النفسي واألستاذ اثرىا في
تركيز اىتمامو في مجاؿ معيف .قاـ بدراسة مشاكؿ المعارؾ لدى الجنود االمريكييف في الحرب
العالمية الثانية ,وبكاء االطفاؿ في مجتمع جنوب داكوتا ,والمعب عند االطفاؿ الطبيعييف
والمضطربيف وحوارات مع المراىقيف المضطربيف الذيف يعانوف مف مشكبلت تتعمؽ بالشخصية.
والسموؾ االجتماعي في اليند .تضمنت ىذه البحوث افكاره التي ادلى بيا في كثير مف اصداراتو
منيا "الطفولة المعروفة والمجتمع" ( )1951و"الشخصية :الشباب واالزمات" (( )1968ميممر,
 ,2115ص.)144
كاف اريكسوف ميتما بصفة دائمة بالتغيرات االجتماعية السريعة الحادثة في امريكا وكتب
عف بعض الموضوعات اليامة مثؿ الفجوة بيف األجياؿ والتعصبات العرقية ونزعة الصبياف الى
الجنوح وتغيير االدوار الجنسية واخطار الحرب النووية .كاف يتميز بانو كاتب موىوب وكانت
كتاباتو توصؼ بانيا "فرويد في شكؿ قصائد" .ومف الواضح اف المحمميف النفسييف قد انتقموا
بعيدا عف مجاؿ التدريب الطبي في فيينا (.)Hopkins, 1995, p. 796

التوجه عام لمنظرية:
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قبؿ اريكسوف أفكار فرويد األساسية :االنظمة النفسية ,البلشعور ,والشعور ,والدوافع,
المراحؿ النفسية-الجنسية ,التواصؿ الطبيعي /الشاذ ,طريقة التحميؿ النفسي .وعمى اية حاؿ فقد
قاـ بتوسيع نطاؽ نظرية فرويد عف طريؽ تطوير مجموعة مكونة مف ثماف مراحؿ نفسية
اجتماعية تغطي فترات الحياة المختمفة ,وذلؾ مف خبلؿ دراسة نمو الشخصية وتطوير طرؽ
تصؿ الى ما و ارء جمسات التحميؿ النفسي التي تجرى مع البالغيف .وبالنظر إلى ىذه اإلسيامات
الثبلث يتكوف لدينا مفيوـ عف اتجاه النظرية .وقد وصؼ اريكسوف بأنو "فناف ,وأخبلقي,
وعقبلني" يحاوؿ اف يتعامؿ مع ثقافة بدأت تفقد تأثيرىا وفعاليتيا كوسيمة لتحقيؽ قدرات
وطموحات مف يعيشوف في إطارىا (.)Bruner, 1987, pp. 8-13

المراحل النفسية-االجتماعية :Psychosocial Stages
اقتنع اريكسوف مف خبلؿ عممو المتضمف لثقافات متعددة بالحاجة إلى إضافة بعد نفسي
اجتماعي الى نظرية فرويد لمنمو النفسي-الجنسي .وفي الجدوؿ ( )1تصؼ األعمدة مف  Aإلى
 Dالجوانب المتعددة لنظرية اريكسوف ,وفي العمود  ,Eنجد مراحؿ فرويد المتوافقة مع مراحؿ
اريكسوف النفسية-االجتماعية .ولشرح المكونات النفسية-الجنسية ,والنفسية-االجتماعية قاـ
اريكسوف ( )1959بعمؿ مقارنة بيف المذة الفمية لمطفؿ عند نطقو لممقاطع الصوتية (مكوف
نفسي-جنسي) ودور عممية االتصاؿ الشفوي في تكويف عبلقة الطفؿ بوالديو وباألشخاص ذوي
األىمية (مكوف نفسي-اجتماعي) .ومف خبلؿ الرؤية النفسية-االجتماعية نجد اف النضج البدني
يتضمف تأثيرات شخصية واجتماعية .ويؤدي النضج الى وجود ميارة جديدة تتيح امكانيات
خاصة لمطفؿ ولكنيا ايضا تزيد مف المتطمبات المجتمعية الممقاة عمى عاتقو .وبيذه الطريقة يقع
عميو ضغط في اجباره عمى الكبلـ بدال مف البكاء عندما يريد شيئا ما .يوجد توافؽ بيف الطفؿ
والثقافة ,فالثقافة تقرر طرقاً متفؽ عمييا لموفاء باحتياجات الطفؿ في كؿ خطوة مف مراحؿ
نضجو .وتتضمف تمؾ االحتياجات رعاية الوالديف والمدارس ,والمنظمات االجتماعية ,والوظائؼ,
ومجموعة القيـ ..وغير ذلؾ .يتحدث اريكسوف عف "عجمة" الحياة او دورتيا كما يحدث عندما
تتزامف حاجات البالغيف الى تمقي الرعاية مع حاجات االطفاؿ لنفس الشيء .وبمعنى اخر فكؿ
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طفؿ يعد "دورة حياة" ضمف مجتمع مميء بالدورات الحياتية ( .)Erikson, 1959, 27يحاط
الطفؿ بمجتمع مف اآلخريف الذيف يمروف -مثمو -بمراحؿ مختمفة .وبينما تقوـ الثقافة -عبر
األجياؿ المتعددة -بالتكيؼ لدى حاجات الطفؿ فالطفؿ ذاتو يكيؼ نفسو وفقا ليذه الثقافة ومف
أمثمة ذلؾ اف يقوـ طفؿ في الروضة بتكييؼ نفسو وفقا لمجموعة مف الخبرات الجديدة المذىمة
والتي تسمى "المدرسة".
جدول ()1
تمخيص لمراحل النمو الثمانية الريكسون كما بينتها ميممر ()2005
المرحمة

A
المشكمة النفسية

1

الثقة × عدم الثقة

B
مجموعة العالقات
الهامة

بالتنظيم

االجتماعي
الترتيب الكوني

العطاء كمقابل لألخذ

مرتبط بالوالدين

"القانون والنظام"

االستمرار والمواصمة

3

المبادأة × الخجل

األسرة األساسية

2

االستقاللية × الخجل
والشك

مرتبط بأمه

C
عناصر مرتبطة

D
الوسائل النفسية-
اجتماعية

E
المراحل النفسية-
الجنسية
فمية ,تنفسية ,حسية-

حركية (أشكال تعاونية)

شرجية ,تناسمية ذكرية,

منعية

نماذج مثالية

السعي والتقميد (المعب)

4

الصناعة × الركود

"الجيران والمدرسة"

عناصر تكنولوجية

عمل األشياء وتكوينها

تناسمية صبيانية ,حركية
(تطفمية شاممة)
"كمون"

5

السمطة × فرض

الجماعات الخارجية,

رؤى أيدلوجية

اثبات النفس والمشاركة

البموغ

نماذج لمتعاون

انتقاد النفس في
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الشخصية ورفض
الشخصية

الوالء والتضامن ×
االنعزالية

جماعة االقران,
نماذج القيادة

انماط الصداقة,

الجنس ,المنافسة,

التعاون
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اإلنتاجية × الركود

تقسيم العمل
والمشاركة المنزلية
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التوافق × اليأس

"البشر" "نفس"

والمنافسة

تيارات التعميم
والتقاليد
الحكمة

شخص اخر

التناسمي

العناية بالغير
تحقيق الذات من خالل
الماضي ومواجهة

العقبات

(ميممر ,2115 ,ص.)146-145
ويعد النمو النفسي-االجتماعي نسبيا مف الناحية الثقافية بطريقتيف:
 .1رغـ اف االطفاؿ مف مختمؼ الثقافات يمروف بنفس سمسمة المراحؿ ,فمكؿ ثقافة اسموبيا
الفطري في توجيو وتنمية سموؾ الطفؿ في كؿ سف .عمى سبيؿ المثاؿ ,الحظ اريكسوف
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اف الصينييف يطيموف فترة الحضانة لسنوات عديدة ويعمموف ىذا النظاـ في الببلد .انيـ
كذلؾ يضربوف االطفاؿ الذكور ذوي االسناف حيف يعضوف حممات الثدي معتقديف اف
بكاءىـ سيؤدي الى عودتيـ الى السموؾ الصحيح ,ويدربوف البنات عمى اف يتصفف
بالحياء والخوؼ مف الرجاؿ إعدادا لخدمة أزواجيف.
 .2ىناؾ نسبة مف التغير الثقافي عمى مر العصور ,فالمؤسسات التي تفي باحتياجات احد
االجياؿ قد ال تكوف مناسبة لمجيؿ التالي .فعوامؿ الحضارة والصناعة والمدينة واليجرة
والحقوؽ المدنية تسببت في حدوث تغيرات لما ينبغي اف يتعممو االطفاؿ حتى تنمو
شخصياتيـ بصورة سوية تتفؽ مع العصر الذي يعيشوف فيو.
يسير النمو النفسي-االجتماعي وفقا لممبدأ الجيني المأخوذ مف "نمو الجنيف"" :يقر ىذا
المبدأ اف اي شيء آخذ في النمو يتبع خطة معينة ,وتبعا لذلؾ تنشا االجزاء ,وكؿ جزء لو وقتو
الخاص في السيطرة حتى تنشا جميع االجزاء لتكوف الشكؿ الكمي .فبعد الميبلد يترؾ الطفؿ
"التبادؿ الكيميائي" مع الرحـ الى نظاـ التبادؿ االجتماعي مع المجتمع ,حيث تتوافر فرص اشباع
قدراتو ومحددات ثقافتو" (.)Erikson, 1968, pp. 59-61
ومثؿ الجنيف ,تأخذ الشخصية في التمييز تدريجيا وفي التنظيـ الوراثي اثناء النمو ,ويتـ
تشكيميا عف طريؽ البيئة .ويتضمف ىذا التتابع -كما في الجدوؿ ( -)1إبعادا مختمفة .ىناؾ
انتقاؿ تدريجي يتـ مف خبلؿ مجموعة مف القضايا (المشكبلت) تستمر في محاذاة نضج الطفؿ
حيث تتسع عبلقاتو اليامة .وىناؾ ابعاد اخرى تتضمف ترجمة بعض مصطمحات عناصر
التنظيـ او الشكؿ االجتماعي والتطور مف خبلؿ مجموعة الوسائؿ او الطرؽ النفسي االجتماعية
لكونو وتفاعمو في المجتمع ,وحيث اف الطفؿ وجد بأسموب محكـ فمديو قوانينو الفطرية لمنمو
"التي يتولد عنيا تتابع القدرات البلزمة لتفاعؿ الطفؿ مع غيره" (Erikson, 1968, pp. 63-
 .)65اف كبل مف النضج وحاجات المجتمع يؤدياف الى خمؽ ثماف مشكبلت او محاور ينبغي
لمطفؿ اف يخضع ليا .وكؿ مشكمة منيا تسود في مرحمة معينة مف العمر ,ولكنيا تتضح في
صورة معينة مف خبلؿ النمو .فعمى سبيؿ المثاؿ يسود االىتماـ بعممية "االستقبللية" في العاـ
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الثاني ولكف االعداد ليا يتـ في العاـ االوؿ ويتـ التنقيح في المراحؿ المقبمة (ميممر,2115 ,
ص.)146
ويصؼ اريكسوف كؿ قضية مف خبلؿ البعد االيجابي والسمبي ليا ,فاالستقبللية يقابميا
الخجؿ ,وبصورة مثالية فالطفؿ ينمو بنسبة مواتية حيث يغمب الجانب االيجابي عمى الجانب
السمبي .فمثبل :الطفؿ يحتاج الف يعرؼ متى "يثؽ" ومتى "يفقد الثقة" ولكف ينبغي اف يكوف لديو
موقؼ ايجابي ثابت في الحياة .واذا لـ يتـ اشباع حاجات الطفولة بشكؿ مناسب يستمر الشخص
في خوض معاركو األولية في مراحؿ الحقة .فالعديد مف البالغيف اليزالوف يكافحوف مف اجؿ
اثبات شخصيتيـ .واكد اريكسوف انو يمكف حؿ اي مشكمة مف ىذه المشكبلت في اي وقت.
وفيما يتعمؽ بمسالة التوافؽ بيف المراحؿ تقع نظرية اريكسوف بيف نظرية بياجيو (حيث
التوافؽ المحكـ) ونظرية فرويد (المفتقدة الى التوافؽ) .فكؿ مرحمة تبنى عمى المراحؿ السابقة كما
تؤثر عمى المراحؿ البلحقة ,ويعبر اريكسوف عف ذلؾ بقولو "اف كؿ مرحمة تضيؼ شيئا محددا
لممراحؿ التالية وتخمؽ صورة جديدة لممراحؿ السابقة" (ميممر ,2115 ,ص.)147

التركيز عمى "الشخصية" أو "الهوية":
في مقارنة مع اىتماـ فرويد بأسموب دفاع الناس عف أنفسيـ في مواجية التوترات
المؤلمة -أسموب سمبي الى حد ما -يأتي منيج اريكسوف االكثر ايجابية .انو يؤمف باف المحور
االساسي لمحياة يتمثؿ في البخث عف "اليوية" "ويشير ىذا المصطمح الى الوعي الشعوري
بشخصية الفرد ,..السعي البلشعوري لبقاء الشخصية ,..مقياس لمحاوالت االنا الكامنة ,..الحفاظ
عمى التضامف الداخمي مع مثاليات الجماعة وخصائص الشخصية" ( Erikson, 1959, p.
 .)37وبمعنى اخر فاليوية تعني فيـ وقبوؿ النفس والمجتمع ,فمف خبلؿ الحياة نساؿ "مف انا؟"
ونقوـ باالجابة بصورة مختمفة في كؿ مرحمة .واذا استمر النمو بصورة طبيعية ينتقؿ فيـ الطفؿ
ليويتو الى مستوى اعمى عند نياية كؿ مرحمة .عمى الرغـ مف مواجية نمو اليوية لمشكمة اثناء
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فترة المراىقة يذكر اريكسوف اف ىذه المشكمة تبدا عندما يتعارؼ الطفؿ عمى امو ألوؿ مرة
ويشعر بأنيا تعرفو ,وعندما يعبر صوتيا عف تسميتو باسـ معيف وانو طفؿ حسف.
وبناءا عمى ذلؾ تتحوؿ "اليوية" مف مرحمة الى اخرى وتؤثر الصور االولية (المبكرة)
لميوية عمى الصور البلحقة .وتشبو ىذه العممية تكويف المفاىيـ (مثؿ مفيوـ السببية) في كؿ
مرحمة وفقا لنظرية بياجيو (ميممر ,2115 ,ص.)148
لقد شعر اريكسوف -الطفؿ ذو اإلرث الثقافي المختمط والشاب المياجر الى امريكا-
باإلىماؿ واليامشية مف قبؿ المجتمع ,وعاش يبحث عف تكويف ىويتو" :لقد واجيت -كمياجر-
واحدة مف اىـ عمميات "اعادة التعريؼ" التي ينبغي اف يقوـ بيا كؿ مف فقد سمعو ولغتو و
"مراجعو" التي بنيت عمى انطباعاتو الحسية والعقمية االولية وبعض صوره المفاىمية" .وتوضح
محادثاتو مع نيوتف  )1973( Newtonانو كاف شديد الحساسية لما يرتبط بالمشكبلت التي
تعانييا جماعات األقمية عند محاوالتيـ لتكويف ىوياتيـ .بدا يستخدـ مصطمح "مشكمة اليوية"
لوصؼ عممية فقد اليوية التي الحظيا لدى الجنود إثناء الحرب العالمية الثانية .اكتشؼ
اريكسوف مشكمة مماثمة لدى المراىقيف المضطربيف "الذيف يحاربوف مجتمعاتيـ" .وأخي ار فقد أدرؾ
اف مشكمة اليوية تظير في كافة أنماط الحياة -عادة بمقاييس صغيرة .وعبلوة عمى ذلؾ فقد
ادرؾ اف اليوية تعد مشكمة اساسية في العصور المختمفة (.)Evans, 1967, pp. 236

تطوير طريقة التحميل النفسي:
ساىـ اريكسوف في ثبلث طرؽ لدراسة النمو :المبلحظة المباشرة ,ومقارنة الثقافات,
ومنيج اإلحياء النفسي .وقد ادت خبراتو المبكرة باالطفاؿ واتصالو بآنا فرويد التي ساىمت في
تطوير عبلج المعب والمبلحظات الى معرفتو بعالـ االطفاؿ الطبيعييف والمضطربيف منذ بداية
عممو .وعف االنتقاؿ مف مجاؿ التدريب الى الممارسة اكد "اف عمينا اف ندرس االنساف في أفعالو
(وليس فقط في افكاره عف الواقع)" (.)Evans, 1967, p.244
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كانت كتابات اريكسوف تتضمف مقارنات بيف الثقافات المختمفة ,فكاف ميتما بأساليب
تغيير الحموؿ المرتبطة بالمراحؿ العامة مف ثقافة الى اخرى .وتوضح جيوده في مجاؿ دراسة
االنساف المعوقات الوراثية

لنظرية فرويد التي كانت ترتكز بصفة اساسية عمى مرضى

مضطربيف نفسيا في فيينا .وتوجد اىـ كتابات اريكسوف في سيرتو الذاتية "النفسية" ىناؾ تحميبلت
لعممية النمو النفس اجتماعي ألفراد مشيوريف توضح كيفية تمثيؿ الشخصية الفردية الىتماـ
المجتمع في وقت معيف .تشير نيضة أدولؼ ىتمر الى رغبتو في اشباع حاجاتو لفرض شخصيتو
كما تفسر حاجة المجتمع (االمة) الى وجود شخصية ايجابية (ميممر ,2115 ,ص.)149
يصؼ لنا اريكسوف في كتابو  )1958( Young Man Lutherشابا مضطربا يجاىد
والده المستبد الذي يريده اف يدرس القانوف ,فيقوـ الشاب بالثورة ضد قيادات الكنيسة ويتبع العقيدة
التي تعطيو الشعور بالرضا عف شخصيتو .تتضمف قائمة المرضى التاريخييف كذلؾ جورج برنارد
شو ( )1951ومكسيـ كوركي ( .)1968وحاز عممو "حقيقة كاندي" ( )1969عمى جائزة
البوليتسار "الكتاب القومي" في الفمسفة والديف (ميممر ,2115 ,ص.)149

وصف لمراحل فترة الحياة:
قسـ اريكسوف دورة الحياة الى ثمانية "أعمار" او مراحؿ ,تشير الى ثماف فترات اساس
ترتبط باىتمامات "االنا":
المرحمة األولى (الثقة مقابل عدم الثقة )Trust vs. Mistrust
وىي مرحمة الرضاعة أو مرحمة اإلحساس الفمي  oral sensory stageوىي تقريبا تقع

في السنة األولى مف حياة الطفؿ .والغرض األساس في ىذه المرحمة ىو تنميػة الثقػة  trustولكػف
مف دوف إزالة القدرة عمى عدـ الثقة  mistrustبشكؿ تاـ ,فإذا قاـ الوالداف بمنح ىذا الطفؿ درجة
عالية مف األلفة واالنسجاـ والقدرة عمى االستمرار ,فأف ىػذا الطفػؿ سػينمو اجتماعيػا وسػيتوقع مػف

المجتمػػع أف يػػوفر لػػو الحػػب واألمػػاف مثممػػا كانػػت رعايػػة األبػػويف لػػو ,وبالتبعيػػة فػػإف ىػػذا الطفػػؿ
سػػيتعمـ الثقػػة بػػاآلخريف ,كمػػا تنمػػو لديػػو الثقػػة بإمكاناتػػو الجسػػمية ودوافعػػو البيولوجيػػة التػػي تنمػػو

وتستمر معو .وبالضػد مػف ىػذا ..إذا كػاف األبػواف غيػر محػؿ ثقػة وال يتمتعػاف باألىميػة لػذلؾ ,واذا
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ما قاما برفض الطفؿ أو إلحاؽ األذى بو ,وقاـ اآلخروف بنفس ما قاـ بو الوالداف مف عػدـ إشػباع

حاج ػػات الطف ػػؿ والح ػػاؽ األذى ب ػػو ..ف ػػإف ى ػػذا الطف ػػؿ س ػػينمو لدي ػػو ش ػػعور بع ػػدـ الثق ػػة ب ػػاآلخريف
وسيتوقع الشر منيـ ,وبالنتيجة سيكوف شكوكاً فيمف حولو مف الناس .ولكػف يجػب أف نفيػـ بعنايػة
بأف األبويف يجب أف يكونا رائعيف ومثالييف مع الطفؿ ,أي يجب أف يؤث ار في الطفؿ بشكؿ مثمر.

مػػثبل ..يجػػب أف ال ييػػرع األب ػواف لمطفػػؿ فػػي لحظػػة بكائػػو ألف ىػػذا سػػيؤدي بالطفػػؿ بالميػػؿ إلػػى

الحمؽ  maladaptive tendencyوالقصد مف ىذا ىػو تعويػد الطفػؿ عمػى الشػعور باالسػتقبللية

ف ػ ػػي ى ػ ػػذه المرحم ػ ػػة .كم ػ ػػا أك ػ ػػد أريكس ػ ػػوف ع ػ ػػدـ تنمي ػ ػػة ن ػ ػػوع م ػ ػػف س ػ ػػوء التكي ػ ػػؼ

sensory

 maladjustmentلػػدى الطفػػؿ الػػذي يتمثػػؿ بالثقػػة العميػػاء بػػاآلخريف .وبالمقابػػؿ إف القػػدرة العاليػػة
عمى المكر وخداع اآلخػريف تجعػؿ الفػرد ال يثػؽ بيػـ أيضػا أو قػد يمحػؽ األذى بيػـ ممػا قػد يجعمػو
يحاوؿ استخداـ كؿ األساليب لكي يسترجع توقعات اآلخريف اإليجابية بو .واألكثر سوءا مف ىػذا,

عندما يختؿ توازف الطفؿ كثي ار في عدـ الثقة باآلخريف ,فينمو لديو الميؿ إلى الحقد أو االنسػحاب

 withdrawal malignant tendency ofالػػذي يتميػػز بػػأعراض االكتئػػاب أو البارنويػػا أو
االضطراب النفسي .واذا تحقؽ التوازف الصحيح ,فإف الطفؿ تنمػو لديػو خاصػية األمػؿ  hopeأي
االعتقاد الراسخ بأف األمور عندما تسير بطريقة سػيئة ,فػإف ىػذه األمػور سػتنتيي نيايػة صػحيحة

واحػػدى عبلمػػات ىػػذه الخاصػػية عنػػدما يعمػػؿ الطفػػؿ عمػػبل جيػػدا فػػي البدايػػة فإنػػو ينتظػػر مػػدة لكػػي
يحصػػؿ عمػػى إشػػباع حاجتػػو مػػف الرضػػا عػػف نفسػػو وعػػف اآلخػريف .ومػػف األدلػػة األخػػرى عمػػى نمػػو
خاصية األمؿ لدى الطفؿ عمى سبيؿ المثاؿ يقوؿ الطفؿ مع نفسػو (عنػدما ال يكػوف أبػواي رائعػيف

بما فيو الكفاية فإنيما سيصبحاف كػذلؾ) ,أو (إف األشػياء التػي نتعمميػا قػد ال تفيػد اآلف ..ولكنيػا

ستصػػبح ذات فائػػدة عنػػدما سػػيتـ اسػػتخداميا فػػي المسػػتقبؿ) .وىػػذه الخاصػػية سػػتفيدنا فػػي حياتنػػا
المتأخرة ,ألننا سنحصؿ عمى كثير مف خيبات األمؿ في الحػب أو فػي مجػرى حياتنػا المختمفػة أو

خسارة ما نممؾ في ىذه الحياة (ناصر ,2113 ,ص.)26-25

المرحمة الثانية (االستقاللية مقابل الشك )Autonomy vs. Shame and Doubt
وتسػمى بالمرحمػة األسػتية -العضػمية  anal- muscular stageوتبػدأ مػف بدايػة الثمانيػة
عشػػر شػػي ار إلػػى الػػثبلث أو األربػػع سػػنوات مػػف عمػػر الطفػػؿ .والميمػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة ىػػو إنجػػاز

درجة مف االستقبللية  autonomyبينما يتـ تقميؿ الشعور بالخجؿ والشؾ shame and doubt
فػػإذا قػػاـ الوالػػداف أو شػػخص آخػػر يقػػع تحػػت ىػػذا الوصػػؼ بالسػػماح لمطفػػؿ عنػػدما يقػػوـ بالمشػػي..
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باكتشاؼ واستخداـ ما يقع في بيئتو ,فإف ىذا الطفؿ سينمو لديو شعور باالستقبللية ,ألف الوالديف

يجب أف ال يحبطوا الطفػؿ فػي ىػذا المجػاؿ بػؿ يجػب أف يػدفعوه باتجػاه تعمػـ االسػتقبللية والتمقائيػة
في ىذه المرحمة ,والتوازف ىنا مطموب ..بيد أف الناس غالبا ما يقدموف نصيحة لآلبػاء الجػدد بػأف
يكونوا شديديف ولكف متسامحيف ,وىذه النصيحة جيدة ومناسبة في ىذا االتجاه ألف الطفػؿ سػتنمو

لديػ ػػو فػ ػػي ىػ ػػذه المرحمػ ػػة خاصػ ػػيتاف ىمػ ػػا السػ ػػيطرة الذاتيػ ػػة  self-controlوتقػ ػػدير الػ ػػذات self-

 .esteemومف ناحية أخرى ,فمف السيؿ عمى الطفؿ نوعا ما أف ينمي عوضػا عػف ذلػؾ الشػعور
بالخجؿ والشؾ عندما يمنع األبواف وبقػوة أي محاولػة لػدى الطفػؿ لبلستكشػاؼ وأف يصػبح مسػتقبل

بنفسو ,وليذا فػإف الطفػؿ سػيقمع حػاال عػف اإلدعػاء بأنػو ال يسػتطيع وأنػو يجػب أف ال يقػوـ بػذلؾ
إال معتمدا عمى قدراتو الذاتية .كما يجب أف نضع في األذىاف أف محاوالت المشي التي يقوـ بيػا

الطفػػؿ التػػي تقػػوده إلػػى التعثػػر أمػػاـ اآلخػريف ..فإنيػػا يمكػػف أف تػػؤدي بالطفػػؿ إلػػى الشػػعور العميػػؽ

بالخجؿ والشؾ في قدراتو .وىناؾ طرائؽ أخرى تؤدي بالطفؿ إلى الشعور بالخجؿ والشػؾ ,فعنػدما

نعطػػي الطفػػؿ حريػػة مقيػػدة واحساسػاً بالتحديػػد ,أو عنػػد القيػػاـ بمسػػاعدة األطفػػاؿ فيمػػا يجػػب عمػػييـ
حقيقة تعمـ ما يريدوف تعممو بأنفسيـ ,فإنو سيتولد لدييـ انطباع بأنيـ ليسػوا أكفػاء بمػا فيػو الكفايػة

عمى القياـ بػذلؾ أو عنػدما ال يكػوف األب صػبو ار بمػا فيػو الكفايػة لينتظػر طفمػو وىػو يحػاوؿ القيػاـ
بربط شريط حذائو وليذا فإف الطفؿ سوؼ لػف يػتعمـ ذلػؾ وسػيدعي بأنػو يواجػو صػعوبة كبيػرة فػي

القدرة عمى تعمـ ذلؾ .لذا فإف قميبل مف الخجػؿ والشػؾ ىػو أمػر حتمػي ولكنػو ذو فائػدة .ومػف دوف

الخجػػؿ والش ػػؾ سػػينمو المي ػػؿ إلػػى س ػػوء التكي ػػؼ ويطمػػؽ أريكس ػػوف عمػػى ى ػػذا بػػنقص الق ػػدرة عم ػػى
الدافعيػػة  impulsivenessبوصػػفو نوع ػاً مػػف الخجػػؿ المتمثػػؿ بضػػعؼ اإلرادة الػػذي سػػيقود فػػي
الطفولػػة المتػػأخرة وحتػػى مرحمػػة الرشػػد إلػػى القفػػز عمػػى أشػػياء مػػف دوف اعتبػػارات دقيقػػة لمقػػدرات.

والسيء في ىذا بػالطبع ,أف كثيػ اًر مػف الخجػؿ والشػؾ سػيؤدي بالنتيجػة إلػى الحقػد malignancy
ويطم ػػؽ أريكس ػػوف عم ػػى ى ػػذه الظػ ػػاىرة بالحال ػػة القسػ ػرية  .compulsivenessكم ػػا إف الشػػػخص
القسري يشعر بأف كؿ شيء يفعمو يجب أف يكوف بشكؿ تاـ ,وأي شػيء يجػب أف يفعمػو اآلخػروف

بشػػكؿ تػػاـ بالمقابػػؿ ,ومتابعػػة كػػؿ األحكػػاـ بشػػكؿ دقيػػؽ حتػػى ال يقػػع فػػي الخطػػأ ,كم ػا إف تجنػػب

األخطػػاء يجنبنػػا الوقػػوع فػػي كػػؿ التكػػاليؼ التػػي تػػنجـ عػػف ىػػذه األخطػػاء .والكثيػػر يعػػرؼ مػػا ىػػو
الشعور عندما يكوف الخجؿ والشؾ الدائـ مع النفس ,فقميؿ مف الصبر والتسامح مع األطفاؿ ربما

يجنػ ػػبيـ الكثيػ ػػر مػ ػػف ردود أفعػ ػػاؿ األبػ ػػويف ,كمػ ػػا ينبغػ ػػي أف يعطػ ػػي األب ػ ػواف لنفسػ ػػييما قمػ ػػيبلً مػ ػػف

االس ػػترخاء .واذا اس ػػتخدـ األس ػػموب الص ػػحيح وبتػ ػوازف إيج ػػابي ف ػػي االس ػػتقبللية والش ػػعور بالخج ػػؿ
والشؾ ,فإنو سوؼ ينمػي خاصػية أو فضػيمة ىػي قػوة اإلرادة  will powerأو العػزـ .وواحػدة مػف
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األشػياء الميمػة التػػي تثيػر اإلعجػػاب واإلحبػاط فػػي نفػس الوقػػت لمطفػؿ وىػػو مػا يحصػػؿ بػيف عمػػر

الثانيػػة والثالثػػة وىػػو ذلػػؾ الشػػعور بػػالعزـ الػػذي يشػػعر بػػو الطفػػؿ فيقوؿ:ىػػؿ أقػػدر؟ (?)can I do
وذلؾ ىو الشعار .واذا استطاع األبواف أف يصونا ىذه القدرة عمى المحاولة باتجاه المياقة المناسبة

فػػي الضػػبط والتوجيػػو ,فإنيمػػا سػػيكوناف أحسػػف مػػا قػػاـ بػػو أف ػرادا ارشػػديف وكبػػار (ناصػػر,2113 ,

ص.)29-26
المرحمة الثالثة (المبادرة مقابل الشعور بالذنب )Initiative vs. Guilt
وىي المرحمػة التكوينيػة -االنتقاليػة  genital- locomotor stageأو مػا تسػمى بمرحمػة
المعب ,وتبدأ مف عمر الثالثة أو الرابعة إلى عمػر الخامسػة أو السادسػة .والميمػة التػي تواجػو كػؿ

طفػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة ىػػو تعمػػـ القػػدرة عمػػى المبػػادرة  initiativeمػػف دوف شػػعور كبيػػر بالػػذنب
 .much guiltوالقدرة عمى المبادرة تعنػي االسػتجابة اإليجابيػة لمقيػاـ بالتحػدي فػي مواجيػة العػالـ

وتتمثػػؿ فػػي القػػدرة عمػػى تحمػػؿ المسػػؤوليات المختمفػػة أو تعمػػـ ميػػارات جديػػدة والشػػعور بػػالمعنى.

ويستطيع اآلباء تشجيع الطفؿ فػي القػدرة عمػى المبػادرة عػف طريػؽ تشػجيع األطفػاؿ عمػى اكتشػاؼ
وتجربػػة أفكػػارىـ ,كمػػا يجػػب تقبػػؿ وتشػػجيع حػػب االسػػتطبلع والخيػػاؿ وبشػػكؿ أكثػػر حمػػاس لػػدييـ,

وىذه المرحمة ىي لمعب وليست لمتعميـ الرسػمي .والطفػؿ فػي ىػذه المػدة قػادر عمػى تخيػؿ المواقػؼ
المستقبمية بينما ال يستطيع أبدا القياـ بذلؾ مف قبؿ .إف القدرة عمى المبادرة ىػي محاولػة جعػؿ مػا
ىػػو غيػػر حقيقػػي كونػػو حقيقػػة عػػف طريػػؽ المبػػادرة ,ولكػػف إذا اسػػتطاع الطفػػؿ تخيػػؿ المسػػتقبؿ وأف

يمعػػب فإنػػو يكػػوف قػػاد ار عمػػى تحمػػؿ المسػػؤولية بشػػكؿ جيػػد ,كمػػا إف القػػدرة عمػػى الحكػػـ األخبلقػػي
تحصػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة .وأريكسػػوف فرويػػدي بػػالطبع وىػػو يقبػػؿ مػػا يطمػػؽ عميػػو الخب ػرة األوديبيػػة
 Oedipal experienceفي ىذه المرحمة ,ومف توقعاتو أف ىػذه الخبػرة تتضػمف التػردد واإلحجػاـ

ف ػ ػػي ش ػ ػػعور الطف ػ ػػؿ ب ػ ػػاليجر م ػ ػػف األب أو األـ .واآلب ػ ػػاء يج ػ ػػب أف يكونػ ػ ػوا ق ػ ػػادريف عم ػ ػػى تحم ػ ػػؿ
المسؤولية ..وتحديدا مف الناحية االجتماعية فػي تشػجيع الطفػؿ وتنميػة الثقػة لديػو بأنػو لػيس طفػبل

صػػغي ار بمػػا فيػػو الكفايػػة .ولكػػف ىػػذه العمميػػة إذا جػػاءت قاسػػية وفجائيػػة لمطفػػؿ فإنػػو سػػيتعمـ الشػػعور
بالذنب مػع األب أو األـ .وكثيػر مػف القػدرة عمػى المبػادرة وقميػؿ مػف الشػعور بالػذنب يعنػي الميػؿ

إلى سوء التكيؼ ,وأريكسوف يسمي ىذا بالحقػد  ruthlessnessوالشػخص الحاقػد مبػادر ومخطػط
جي ػػد سػ ػواء كان ػػت قض ػػيتو تتعم ػػؽ بالمدرس ػػة أو بمج ػػرى الحي ػػاة .بينم ػػا الش ػػعور بال ػػذنب ي ػػؤدي إل ػػى

الضػػعؼ ,ويمكػػف أف يتجس ػػـ حالػػة ح ػػادة مػػف الحق ػػد عنػػدما يوج ػػو بشػػكؿ س ػػموؾ مضػػاد لممجتم ػػع
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 .sociopathyإف الحقػػد سػػيخ لآلخ ػريف ولكػػف فػػي الحقيقػػة سػػيؿ نسػػبيا عنػػدما يقػػوـ بػػو الشػػخص
الحقػػود .والكراىيػػة التػػي تقػػع عمػػى شػػخص يمكػػف أف تكػػوف شػػعو ار كبيػ ار بالػػذنب ,ويسػػمي أريكسػػوف

ىػػذا بػػالقمع  inhibitionوالشػػخص الػػذي يشػػعر بػػالقمع ال يحػػاوؿ إعػػادة تجربػػة األشػػياء بسػػبب
اعتقاده بأف ال شيء ذو قيمة ويستحؽ المجازفػة بػو  ,nothing venturedومػف الناحيػة العمميػة
ال شػيء يسػػتحؽ الشػػعور بالػػذنب بسػببو .ومػػف الناحيػػة الجنسػػية فػػإف الفػرد الػػذي يشػػعر بػػالقمع مػػف

الناحي ػػة األوديبي ػػة يمك ػػف أف يك ػػوف ع ػػاج از أو ب ػػاردا م ػػف الناحي ػػة العاطفي ػػة .إف التػ ػوازف الجي ػػد ى ػػو

لمحفاظ عمى الطاقة النفسية في تحقيؽ الغرض  purposeالػذي يتػوؽ إلػى تحقيقػو كػؿ النػاس فػي
حياتيـ ..واف الشعور بالغرض ىو شػيء مػا ,ولكػف الكثيػر ال يػدركوف بأنفسػيـ ىػذا الغػرض الػذي
يمكػػف الحصػػوؿ عميػػو مػػف خػػبلؿ الخيػػاؿ والمبػػادرة .ويعتقػػد أريكسػػوف بػػأف أي كممػػة تقػػاؿ عػػف ىػػذه
الخاصية ىي شجاعة بحد ذاتيا ,والقدرة عمى الفعؿ والتغيير اإليجابي في ىذا المجػاؿ ىػو عمميػة

نب ػػذ واس ػػتبعاد لممح ػػددات الت ػػي اس ػػتندت إل ػػى الفي ػػـ الخ ػػاطخ وخيب ػػات الماض ػػي (ناص ػػر,2113 ,

ص.)31-29

المرحمة الرابعة (المثابرة مقابل الشعور بالنقص )Industry vs. Inferiority
وىػػي مرحمػػة الكمػػوف  latency stageأو عمػػر المدرسػػة الػػذي يبػػدأ مػػف السادسػػة إلػػى
الثانيػػة عش ػرة .والميمػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة ىػػي تنميػػة القػػدرة عمػػى الشػػعور بالمثػػابرة أو العطػػاء فػػي
الوقػػت الػػذي يجػػب تجنػػب الشػػعور بػػالنقص  inferiorityالتػػي قػػد تحصػػؿ ض ػريبة لمد ارسػػة فػػي
المرحمػة االبتدائيػة .كمػا يجػب تعويػد األطفػاؿ عمػى الخيػاؿ  tame the imaginationوتكػريس

أنفسػػيـ لمد ارسػػة وتعمػػـ الميػػارات االجتماعيػػة بسػػبب وجػػود جػػو اجتمػػاعي واسػػع فػػي ىػػذه المرحمػػة.
ويسػػيـ اآلبػػاء وبػػاقي أعضػػاء األس ػرة مػػع المعممػػيف ورفػػاؽ الطفػػؿ وكػػؿ أعضػػاء المجتمػػع وبشػػكؿ

واسػػع فػػي ىػػذه العمميػػة .والكػػؿ يسػػاىموف فػػي ىػػذا ..اآلبػػاء يجػػب أف يقوم ػوا بالتشػػجيع ,والمعممػػوف
يوفروف العناية ,ورفاؽ الطفؿ عمػييـ أف يقبمػوا بيػذا ويسػيموف بػو .واألطفػاؿ مػف جػانبيـ يجػب أف
يتعمموا بأف المتعة ليست في وضوح مػا ينجزونػو مػف ميمػات بػؿ فػي القػدرة عمػى تنفيػذىا .ويجػب

أف يػػتعمـ األطفػػاؿ الشػػعور بالمتعػػة فػػي اإلنجػػاز والنجػػاح س ػواء كػػاف فػػي المدرسػػة أو فػػي سػػاحات

المعب أو في الػدروس المدرسػية أو فػي المجتمػع .والطريقػة األحسػف لمعرفػة الفػرؽ بػيف الطفػؿ فػي
المرحمػػة الثالثػػة والرابعػػة ىػػي أف الطفػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة ينظػػر إلػػى الطريقػػة التػػي يػػتـ بيػػا المعػػب,
بينما في عمر األربع سنوات ربمػا يحػب ىػذه األلعػاب ولكنػو يحمػؿ فيمػا غامضػا عػف أحكػاـ ىػذه
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األلعاب ,وربما يتغير ىذا الفيـ بعد وقت خبلؿ ممارسة المعػب عنػدما يكػوف غيػر ودود فػي نيايػة

قيامو بيذه األلعاب وعنػدما يقػوـ بمخاصػمة أصػدقاء المعػب .والسػنة السػابعة مػف عمػر الطفػؿ مػف
ناحية أخرى ىي لتكريس أحكػاـ المعػب وتعمميػا وع هػدت ىػذه األحكػاـ حالػة ثابتػة ال يمكػف التجػاوز
عمييا .واذا حقؽ الطفؿ قميبل مف النجاح بسبب قسوة المعممػيف أو رفػض زمبلئػو لػو ,فسػينمو لديػو
بدال مف الشعور بالنجاح شعور بالنقص والقصور كونو مصد ار إضافيا آخر ليذا الشعور بالنقص

ال ػػذي ق ػػد يتط ػػور ليص ػػبح ش ػػعو اًر بالعنصػ ػرية والتعص ػػب وص ػػيا مختمف ػػة م ػػف التمييػ ػزات .وت ػػؤدي
اإلنتاجية المفرطة إلى الميؿ إلى سوء التكيؼ ويطمؽ عميو أريكسوف الخاصية أو الفضيمة الضيقة

 narrow virtuosityعندما يدفع اآلباء والمعمموف الطفؿ في زاوية ضيقة إلثبات جدارتو بحجة
أنو طفؿ حقيقي مع إىماؿ عممية تنمية اىتماماتو بشػكؿ واسػع ومتنػوع ,فنػرى ىػذا الطفػؿ رياضػي
أو موسيقي المع والكؿ ينظر إليو بإعجاب عمى اجتياده في مجػاؿ تفوقػو ,ولكػف إذا أمعنػا النظػر
بدقة ..نجد أنو يعيش حياة فارغة إال مػف ىػذا االىتمػاـ .والحقػد ىػو أحػد األنػواع الشػائعة فػي ىػذه

المرحمػػة أيضػػا الػػذي يطمػػؽ عميػػو أريكسػػوف القصػػور الػػذاتي  inertiaالػػذي يشػػير إلػػى معانػػاة الفػػرد
مف عقد الشػعور بػالنقص  inferiority complexesوتعنػي أف الفػرد عنػدما يفشػؿ فػي موضػوع
مع ػػيف فإن ػػو ال يح ػػاوؿ أب ػػدا اف يج ػػرب النج ػػاح ف ػػي الموض ػػوع نفس ػػو مػ ػرة ثاني ػػة كالفش ػػؿ ف ػػي درس

الرياضيات أو لعبة رياضية معينة أو ميارة اجتماعية ميمة كالظيور أماـ حشد مف الناس ,وبيذا
يصيبو الجمود وقمة الحركة .والشيء المفرح في ىذه المرحمة ىو نمو القدرة عمى اإلنتاجية ,إذ أف
اإلنتاجية المفرطة مع قميؿ مف الشػعور بػالنقص يحفػظ لمفػرد إحساسػو بالتواضػع ,ومػف ثػـ يكتسػب

فضيمة الشعور بالكفاءة ( competencyناصر ,2113 ,ص.)31-31
المرحمة الخامسة (الشعور بالهوية مقابل اضطراب الهوية Ego Identity vs. Role

)Confusion

ىذه المرحمة ىي مدة المراىقة  adolescenceالتي تبػدأ مػف سػف البمػوغ وتنتيػي فػي سػف

الثامنػػة عشػػر أو العشػريف مػػف العمػػر .والميمػػة خػػبلؿ مػػدة المراىقػػة ىػػي التعػػرؼ عمػػى ىويػػة األنػػا

 ego identityوتجنػػب ص ػراع اليويػػة  .role confusionإف مػػدة المراىقػػة إحػػدى اىتمامػػات
أريكسوف الميمة التي يرى فييا األساس لتشكيؿ أنماط التفكير فػي كػؿ الم ارحػؿ القادمػة .إف ىويػة

األنػػا  ego identityتعنػػي معرفػػة الفػػرد ألنػػاه ,وكيػػؼ يضػػع ىػػذه األنػػا بدقػػة بػػيف أفػراد المجتمػػع,
وىػػذا يسػػتدعي الػػتكمـ عػػف كػػؿ مػػا تعممػػو عػػف نفسػػو والحيػػاة ووضػػعيا بشػػكؿ متفاعػػؿ وموحػػد بمػػا
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يس ػػمى بص ػػورة ال ػػذات  self-imageوالش ػػيء األس ػػاس ف ػػي ى ػػذا أف يك ػػوف الف ػػرد إنس ػػاناً ذا معن ػػى

وفاعؿ في المجتمع .والميمة األساس ىي التعرؼ عمى استجابات المراىؽ المختمفة واعطاؤه دو اًر

وانموذجاً واضحاً وفتح قنوات االتصاؿ االجتماعية معو .وأكثر مػف ىػذا ,يجػب أف يػوفر المجتمػع
طقوسػا واضػحة ليػذه االنتقالػة  rites of passageلتحقيػؽ انجػازات أكيػدة تسػاعد الم ارىػؽ عمػى
تمييػػز نفسػػو بػػيف كونػػو مراىقػػا أو طفػػبل .كمػػا إف الم ارىػػؽ يسػػتطيع أف يثبػػت لممجتمػػع بأنػػو يتمتػػع

بالقدرة عمى تحمػؿ المسػؤولية مػع نفسػو ومػع مػا تفػرض عميػو العائمػة والمجتمػع .واحػدى اقت ارحػات

أريكسػػوف لمم ارىػػؽ ىػػي التػػرويح النفسػػي  psychological moratoriumوال سػػيما عػػف طريػػؽ
القياـ بالرحبلت والسفر والتنزه ,وأف بذؿ الكثير لتحقيؽ نجاح ممكف وسريع يستدعي تػأمبل لمعنػى

ىذا النجاح .وىناؾ شػيء فػي غايػة األىميػة بمػا يتعمػؽ بيويػة األنػا  ego identityلػدى الم ارىػؽ
ىو ما يؤديو مف دور معيف في المجتمع أو في ثقافػة فرعيػة  subcultureال تتسػـ بالتسػاىؿ فػي

عمميػا .وأريكسػػوف يطمػؽ عمػػى ىػػذا الميػؿ مػػف سػػوء التكيػؼ بالتعصػػب  ,fanaticismوالمعتقػػدات

التعصػػبية لػػيس فييػػا خيػػار ,والمراىقػػوف بػػالطبع معروفػػوف بمثػػاليتيـ ومػػيميـ إلػػى عػػد األشػػياء أمػػا
سوداء أو بيضاء فقط .الذي يقوـ بالترويج ليذه المعتقدات سيحاوؿ جمع المراىقيف حولػو والتػأثير

فػػي أسػػموب حيػػاتيـ مػػف دوف اعتبػػار لحقػػوقيـ بػػالرفض .إف الػػنقص فػػي اإلحسػػاس باليويػػة ربمػػا
يكػػوف أكثػػر الصػػعوبات الحاليػػة ,وأريكسػػوف يشػػير إلػػى الميػػؿ فػػي ىػػذا الحقػػد إلػػى مػػا يسػػميو بالنبػػذ
 .repudiationإني ػػـ ينب ػػذوف أعض ػػاء جم ػػاعتيـ ..واكث ػػر م ػػف ى ػػذا ينب ػػذوف حاج ػػاتيـ لئلحس ػػاس

باليوية .1وبعض المراىقيف يسمحوف ألنفسيـ باالنصػيار  fuseوال سػيما مػع نػوع مػف الجماعػات
تػ ػػوفر ليػ ػػـ تفصػ ػػيبلت لئلحسػ ػػاس باليويػ ػػة مثػ ػػؿ ممارسػ ػػة التثقيػ ػػؼ الػ ػػديني والتنظيمػ ػػات العسػ ػػكرية
وجماعات تأسست عمى نوع مف الكراىية وجماعات أعفت نفسػيا مػف الشػعور بػاأللـ عػف حاجػات

المجتمػ ػػع األساسػ ػػية .وبيػ ػػذا ربمػ ػػا سيصػ ػػبحوف متػ ػػورطيف بنشػ ػػاطات تخريبيػ ػػة أو باإلدمػ ػػاف عمػ ػػى
المخػػدرات أو الكحػػوؿ أو باالنسػػحاب إلػػى أوىػػاـ نفسػػية .ويؤكػػد أريكسػػوف فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى

التوصػػؿ إلػػى خاصػػية األمانػػة والصػػدؽ  fidelityوتعنػػي اإلخػػبلص والػوالء والقػػدرة عمػػى التعػػايش
مع المعايير االجتماعية .إف األمانة والصدؽ ىما رؤيػة المجتمػع بأجمػؿ مػا يكػوف وأف تجػد مكانػا

في مجتمعؾ ,مكانا يعطيؾ الفرصة لكي تعطي وتسيـ (ناصر ,2113 ,ص.)33-31
1

كاف الييود يعامموف أريكسوف عمى أنو شخص غير ييػودي فػي حػيف كػاف يعامػؿ عمػى

أنو ييػودي مػف زمبلئػو فػي المدرسػة .وقػد أدت ىػذه الظػروؼ إلػى إحػداث أزمػات ىويػة الشخصػية

لديو وكاف ليا تأثير كبير في نظريتو.
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(المودة مقابل العزلة )Intimacy vs. Isolation
المرحمة السادسة
ّ
ىذه المرحمة تبدأ مػف أواخػر عمػر الثامنػة عشػرة إلػى الخامسػة والعشػريف .وتسػمى بمرحمػة

الشػػباب  adulthoodوىػػي األكثػػر صػػخباً  fuzzierمػػف مرحمػػة الطفولػػة .والميمػػة فػػي ىػػذه المػػدة

ىػػو إنج ػػاز بعػػض درج ػػات م ػػا يسػػمى ب ػػالمودة واأللفػػة  intimacyوبالمقاب ػػؿ العزل ػػة .isolation
والمػودة واأللفػة تعنػي القػدرة عمػػى البقػاء قريبػا ومحبوبػا مػػف اآلخػريف كمحػب أو صػديؽ أو مشػػارؾ

فػػي المجتمػػع ألف ىػػذا ينمػػي اإلحسػػاس الواضػػح باألنػػا .ويتسػػـ سػػموؾ الػػبعض فػػي ىػػذه المرحمػػة

بالمجازفة وقمة النضج ووضع أىداؼ كثيرة مثؿ الزواج وانجاز التحصيؿ الدراسي والحصوؿ عمى

وظيف ػػة وام ػػتبلؾ بي ػػت ..ال ػػخ .ويحت ػػاج ال ارش ػػد ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة لتأكي ػػد ذات ػػو أكث ػػر وال س ػػيما دوره
الجنسي ويحتاج إلثبات ىويتػو عػف طريػؽ رفيػؽ مػا  couple- hoodوىػذا مػا يتجسػد فػي الرغبػة

فػػي االسػػتقبلؿ والػػزواج .أف المشػػاكؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة تختمػػؼ بػػاختبلؼ معيشػػة الفػػرد فػػي المدينػػة
عنيا في الريؼ ,فالعيش في الريؼ يوفر فرصة لمػزواج بعبلقػات عميقػة وطويمػة ومحبػة أكثػر مػع

مجتمعػػو .إف األلفػػة والمػػودة المفرطػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة ىػػي سػػوء تكيػػؼ ويطمػػؽ عمييػػا مصػػطمح

 promiscuityوىػػو ميػػؿ إلػػى المػػودة والبسػػاطة الكاممػػة والسػػطحية مػػع اآلخ ػريف .وبالمقابػػؿ فػػإف
العزلػػة المفرطػػة ىػػي سػػوء تكيػػؼ يطمػػؽ عميػػو مصػػطمح  exclusionوىػػو ميػػؿ لمحرمػػاف والعزلػػة
بػػالنفس مػػف الحػػب والعبلقػػات مػػع األصػػدقاء والمجتمػػع وتنميػػة كراىيػػة كبيػرة تعويضػػا عػػف الشػػعور

بالوحدة .واذا اجتاز الشاب ىذه المرحمة بنجاح فتنمو لديو خاصية أو فضيمة الحػب  loveويعنػي

القدرة عمى اإلخبلص المتبػادؿ  mutuality of devotionوىػو ال يعنػي الحػب فػي الػزواج فقػط

بػػؿ الحػػب بػػيف األصػػدقاء وأحػػد الجي ػراف ورفيػػؽ العمػػؿ وحتػػى الم ػواطف ابػػف البمد(ناصػػر,2113 ,

ص.)34-33
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المرحمة السابعة (اإلنتاجية مقابل الركود )Generativety vs. Stagnation
وىػػي مرحمػػة سػػف الرشػػد الوسػػطى وتمتػػد مػػف الخامسػػة والعش ػريف إلػػى أواخػػر الخمسػػينات,

ويبػدأ ىنػا الشػعور بػوخز الوقػت  It is hard to pin a time to itإف القػدرة عمػى اإلنتػػاج
 generativetyتعني الحػب واإلنجػاب والمسػاىمة فػي حيػاة األجيػاؿ القادمػة فػي المسػتقبؿ .وىػذا
ىو الحب الحقيقي ,مع توقع ضمني باف يكوف متبادال مع اآلخريف .وقميؿ مف اآلباء يعتقدوف أف

عممية تربية األطفاؿ ىي عممية استثمار ليـ واذا اعتقدوا ذلؾ ,فيـ ليسػوا آبػاء حقيقيػيف .كمػا إف

القػػدرة عمػػى اإلنتػػاج  generativityليسػػت بالتكػػاثر وتربيػػة األطفػػاؿ فقػػط ,ولكػػف مػػف خػػبلؿ القيػػاـ
باألعماؿ الخبلقة مثؿ تعمـ اآلداب والعموـ المختمفة والفاعمية االجتماعية والمسػاىمة فػي األعمػاؿ
الخيريػػة وأف نكػػوف منتجػػيف فػػي كػػؿ األح ػواؿ .أمػػا االختيػػار الثػػاني فػػي ىػػذه المرحمػػة فيػػو الركػػود
 stagnationومػف الصػػعب تخيػػؿ عػػدـ الركػود فػػي حياتنػػا المختمفػػة ,والركػود قػػد يػػأتي عػػف طريػػؽ

تش ػػتت طاق ػػات الف ػػرد ف ػػي مواض ػػيع كثيػ ػرة ومتنوع ػػة .وىػػػو م ػػا يطم ػػؽ عمي ػػو بمص ػػطمح

over

 extensionويعنػػي المبالغػػة بالمشػػاركة غيػػر الفاعمػػة فػػي إسػػيامات غيػػر حقيقيػػة والعقبلنيػػة فػػي

محاول ػػة لتوكي ػػد ال ػػذات .أو ق ػػد يك ػػوف الرك ػػود  stagnationع ػػف طري ػػؽ االنيم ػػاؾ ال ػػذاتي self-
 absorptionالػذي قػد يتخػػذ صػيغة الػرفض  rejectivityالػػذي يتمثػؿ بإنتاجيػة قميمػػة جػداً مقابػػؿ
ركود ٍ
ٍ
عاؿ جداً مع غيػاب المشػاركة االجتماعيػة .ىػذه المرحمػة ىػي مرحمػة أزمػات منتصػؼ الحيػاة
 .midlife crisisويتذكر الرجػاؿ والنسػاء أحيانػاً حيػاتيـ السػابقة ويسػألوف السػؤاؿ الكبيػر والسػيخ

فػػي نفػػس الوقػػت :لمػػاذا أعمػػؿ؟ وألجػػؿ مػػف؟ وفػػي ىػػذه المرحمػػة يبػػدأ التركيػػز عمػػى الػػذات والشػػعور

بالذعر مف التقدـ بالسف والندـ عمى إنجازات وخبرات كاف األفراد يحمموف بيا في مرحمة الشػباب.

عطاء في ىذا المجاؿ :انيـ يعانوف أكثر في الزواج ,والعمؿ وال سيما في الوظػائؼ
والرجاؿ أكثر
ً
المممة ,والندـ لما عمموا مػف أجمػو باعتقػاد الػبعض أنيػـ ذىبػوا باالتجػاه الخػاطخ ولكػف النجاحػات
السػػابقة تػػوفر القػػدرة عمػػى االىتمػػاـ والعنايػػة والعػزاء لمػػا تبقػػى مػػف الحيػػاة المقبمػػة (ناصػػر,2113 ,

ص.)36-35

المرحمة الثامنة (تكامل األنا مقابل اليأس )Ego Integrity vs. Despair
إني ػػا المرحم ػػة األخيػ ػرة ,الت ػػي تب ػػدأ ف ػػي الس ػػتينيات ,وق ػػد يقابمي ػػا المس ػػف بالت ػػأثر ,أو ع ػػدـ

االكتراث عمى أنيا مرحمة متأخرة مف العمػر .ويبػدأ سػف التقاعػد ويصػبح الصػغار كبػا ار ويغػادروف
البيػت .ويعتقػد بعػض المسػػنيف أنيػا بدايػة جديػػدة ..عنػدما يتجنبػوف أي معرفػػة عػف خصػائص ىػػذه
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المرحمة مف العمر ,وتمؾ ما ىي إال عاطفة الشػباب المبجمػة .وفػي نظريػة أريكسػوف فػإف الوصػوؿ
إلى ىذه المرحمة ىو شيء جيد عندما يتـ االعتبار بكؿ ما حدث في مراحؿ النمو مف دوف القيػاـ

بالتذكر الدائـ لكػؿ مػا حػدث .إف الميمػة فػي ىػذه المرحمػة ىػي نمػو تكامػؿ األنػا ego integrity

مػع قػدر قميػؿ مػف اليػأس  .despairوبػالرغـ مػف أف ىػذه المرحمػة تمتػاز بالفطنػة والبصػيرة ولكنيػا
مف أصعب المراحؿ إنيا تبدأ أوال باالنفصاؿ عف المجتمع واإلحساس بقمة الفائدة ,ويواجو بعض
المتقاعديف صعوبات أكثر وال سيما مػف كػاف يعػد واجباتػو فػي العمػؿ شػيئا مقدسػا ويجػد نفسػو بعػد

ذلؾ غير مطموب وال يحتاجو أحػد فضػبل عػف شػعوره بػالعجز مػف الناحيػة البيولوجيػة .ويتولػد لػدى
النسػػاء أحيانػػا شػػعور مأسػػاوي بانقطػػاع الحػػيض ,والرجػػاؿ غالبػػا مػػا يجػػدوف أنفسػػيـ ضػػعيفي القػػدرة
عمػى اغتنػػاـ الفػػرص ,والخػػوؼ مػف األمػراض التػػي ت ارفػػؽ التقػػدـ فػي العمػػر ,ألف التعػػايش مػػع ىػػذه

األمراض شيء يذكرنا بالموت ,فضبل عف انحسار العبلقات واألصدقاء وموت الػزوج أو الزوجػة.

والمؤكػػد أف الكػػؿ سػػيواجو نفػػس المصػػير ..وعمػػى أسػػاس ىػػذا المعنػػى فػػإف الكػػؿ سػػيواجو شػػعو ار

باليأس  despairواستجابة ليذا ..فإف بعػض كبػار السػف يصػبحوف مشػغولي البػاؿ فػي الماضػي
وتػػذكر حػػاالت الفشػػؿ والنجػػاح فػػي م ارحػػؿ حيػػاتيـ المختمفػػة .ونتيجػػة لمشػػعور بالنيايػػة فػػإف بعػػض

المسػػنيف قػػد يصػػابوف باالكتئػػاب

 depressedأو الحقػػد  spitefulأو جنػػوف التػػوىـ (اإلزوار)

 paranoidأو توىـ المػرض  hypochondriacalأو ظيػور بعػض أنمػاط ذىػاف الشػيخوخة مػع

أسس عضوية أو مف دونيا .إف الشعور بتكامػؿ األنػا  ego integrityيعنػي تقبػؿ حتميػة المػوت
عنػد الشػعور بػاالقتراب مػف األجػػؿ فػي نيايػة الحيػاة .وتقبػؿ كػػؿ األحػداث والخيػارات الماضػية كمػػا

ىػػي وكأنيػػا محتمػػة .والميػػؿ إلػػى سػػوء التكيػػؼ فػػي ىػػذه المرحمػػة يسػػمى بالعجرفػػة presumption

عن ػػدما يخم ػػف المس ػػف  presumesتكام ػػؿ األن ػػا م ػػف دوف مواجي ػػة حقيقي ػػة م ػػع الص ػػعوبات الت ػػي
يتعػػرض ليػػا فػػي ىػػذه المرحمػػة .والميػػؿ إلػػى الحقػػد فػػي ىػػذه المرحمػػة يسػػمى  disdainالػػذي يعنػػي

ازدراء الفرد لنفسو أو لآلخريف" .إف المسف الذي يقترب مف النيايػة وال يشػعر بػالخوؼ مػف المػوت

فػي ىػذه المرحمػػة ىػو الػذي يمتمػػؾ الحكمػة  wisdomكمػػا إف ىػذه الحكمػة تعطػػى لؤلطفػاؿ كيديػػة
ألف األطفاؿ األصحاء  healthy childrenسػوؼ ال يخػافوف مػف المػوت عنػدما يػروف أف كبػار
السف قد حققػوا التكامػؿ بمػا فيػو الكفايػة ولػـ يخػافوا المػوت" ".ويقتػرح أريكسػوف بػأف الفػرد يجػب أف

يكػوف نوعػا مػا ذكيػا وذا مواىػب حساسػة  gifted to be truly wiseلكػي يكػوف حكيمػا حقيقيػا,

وتعمـ ىذه الحكمة ليس بالكممات التي تنطػؽ بالحكمػة ولكػف عػف طريػؽ أسػموبيـ البسػيط والرقيػؽ
عػػف الحيػػاة والمػػوت وعػػف طريػػؽ سػػخائيـ الروحػػي  ."generosity of spiritويمكػػف وضػػع
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التقديـ والعطاء (الرد)
الوقوؼ واالستمرار
الوقوؼ واالنطبلؽ أو
المعب
االعتماد عمى الذات أو
مشاركة اآلخريف
التوحد مع الذات أو
مشاركة اآلخريف
الشعور بالذات (بعد
خسارتيا) أو اآلخريف
الكينونة أو العناية

(الستيف فأكثر)

متقدـ في العمر

والقمع

والقصور الذاتي

العجرفة…

واإلنكار

التعصب…

الفضيمة الضيقة…

الحقد …

االندفاعية واإلكراه (اإلجبار)

وانسحاب

تشويو حسي…
األمؿ واإلخبلص
اإلرادة والتجديد
الغرض والتشجيع
الكفاءة
الصدؽ واإلخبلص
الحب
العناية

عموـ الناس أو نوع
مف الناس

(السنة الثانية)

االتصاؿ الجنسي غير الشرعي
واالقتصار (المحدودية)
االمتداد المفرط والنبذ

الشعور بالذات أو
المواجية العشوائية

التكامؿ مقابؿ اليأس
الحكمة
واليأس

واألزمات والعبلقات والتكيؼ السميـ وسوء التكيؼ (ناصر ,2113 ,ص.)38-36

خص ػػائص الشخص ػػية تم ػػؾ عب ػػر م ارح ػػؿ الحي ػػاة كم ػػا ي ارى ػػا اريكس ػػوف ف ػػي ج ػػدوؿ يب ػػيف الم ارح ػػؿ

البحث المعاصر الريكسون:
اكد اريكسوف -بخبلؼ بياجيو وفرويد -عمى النمو مف خبلؿ دورة العمر كمو لذا فقد اثار
عممية البحث فيما بعد في ىذا االطار وىو المجاؿ المركز عميو اليوـ .واستمرت بعض البحوث
الحديثة في تحميؿ اىـ موضوعات اريكسوف مثؿ االنتاجية ونمو البالغيف ,وىناؾ حاجة تدعوا
الشخص -اثناء النمو -الى التاثير في البيئة كما اف البيئة تؤثر عميو بصورة تمقائية .وتتمثؿ اىـ
محاور البحث المعاصر في نمو االنا والبحث عف اليوية خبلؿ فترة المراىقة وبداية البموغ .قاـ
مارشا -عمى سبيؿ المثاؿ -بتطوير فكرتيف الريكسوف ىما "االزمة (المشكمة ,االيداع "تشير
االزمة" الى اوقات معينة اثناء فترة المراىقة عندما ينغمس الفرد في اختيار اعماؿ معينة مف بيف
البدائؿ وىكذا بالنسبة لممعتقدات .اما "االيداع" فيشير الى درجة تعبير الفرد عف استثماره
الشخصي مف خبلؿ العمؿ او الفكر .اف وجود او عدـ وجود ىاتييف الصفتيف يضعنا اماـ اربع
حاالت لمشخصية .الشخص الرافض لمشخصية الذي تنعدـ عنده كمتا الصفتيف وىو سيؿ التاثر
باالخريف وغالبا ما يغير مبادئو .الشخص حبيس الشخصية وىو الذي يتصؼ باليداع االستثمار
دوف وجود "ازمات" وىذا الشخص يقبؿ المباديء والمواقؼ واالعماؿ دوف تدقيؽ معتمدا عمى اراء
غيره .الشخص المتازـ وىو يعاني مف ازمة شخصية حادة وغير قادر عمى "االيداع او
االستثمار" واخي ار ياتي الشخص المحقؽ لميوية والذي اجتاز االزمة بنجاح كما انو قاـ باستثمار
طاقاتو جيدا "ايداع" ( ;Noam, 1996, p. 58; Loevinger, 1976, pp. 113-114
.)Grotevant, 1998, p.89
وتوضح االنتقادات المحايدة الى اف تسمسبلت اريكسوف لمشخصية قد ال تكوف عامة في
كؿ الثقافات ولكبل الجنسيف الرجاؿ والنساء .فرغـ اف "االنتماء" قد يتحقؽ في شخصية الرجاؿ
اوضح كميكوف اف ىذا الشعور يبدو غير اكيد لدى النساء .ويسير الشعور بالنتماء جنبا الى
جنب مع الشخصية .وقد اىتـ البحث الحديث بمعرفة ما اذا كاف المراىقوف والبالغوف -مف خبلؿ
تمؾ االنماط االربعة -لدييـ اختبلفات في الخصائص والظروؼ وىؿ اف ىذه االنماط تتبع
تسمسبل خاصا (.)Marcia, 1999, p. 110
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ميكانزمات النمو:
يحدد المبدا الجيني القوى المسيطرة عمى االنتقاؿ بيف المراحؿ .فالنضج البدني يحدد
الوقت الزمني العاـ لمنمو .وفي اطار تمؾ المحددات تنمو الثقافة او تتراجع او تنشا او تيدـ.
ويرى اريكسوف اف المجتمع يؤثر عمى الكائف باشكاؿ عديدة تمثؿ مستويات مختمفة تتراوح ما بيف
"االيدول وجية المجردة" و "مبلحظة الوالد" .اف العديد مف ميكانزمات فرويد لمنمو يمكف اف تحدد
مع ميكانزمات اريكسوف :الدوافع والمثبطات (مف القوى الخارجية والداخمية) ,واالرتباط والتعارؼ.
وقد تبلفى اريكسوف عمى اية حاؿ-استخداـ عممية الموازنة (وتقميؿ التوتر) عند فرويد .وبدال مف
ذلؾ فيو يصور النمو بعممية حؿ الصراع بيف القوى المتعارضة .يقوـ الطفؿ بالتوافؽ لدى
عمميات "االتاحة والتحفظ والمباداة والشعور باالثـ والعوامؿ البايولوجية والنفسية وغيرىا".
وقد اضاؼ اريكسوف ( )1977عامبل جديدا لمنمو ,ىو "المعب" بمعناه الواسع الذي
يتضمف استخداـ الخياؿ في محاوالت السيطرة والتكيؼ مع العالـ ,والتعبير عف العواطؼ,
واستعادة المواقؼ السابقة ,او تخيؿ مواقؼ مستقبمية ,وتطوير انماط جديدة لموجود في المجتمع.
فالمشكبلت التي ال يمكف حميا في الحقيقة يمكف اف تحؿ مف خبلؿ المعب بالدميات او ممارسة
الرياضات او الفف او بناء منازؿ المعب وغير ذلؾ .فالمعب اذف ليس محدودا لبلطفاؿ ,يشمؿ
المعب تخيؿ زماف ومكاف معيف ,او تخيؿ المراىؽ القياـ بوظائؼ متنوعة ,او عمؿ الرجؿ لبروفة
تتضمف ما سيقولو لمديره في اليوـ التالي (ميممر ,2115 ,ص.)156
قد ياخذ المعب في الغالب نمط الطقوس او اسموبا عمميا او يمثؿ التفاعؿ مع االخريف
باسموب ثقافي .عمى سبيؿ المثاؿ فالمراىؽ الذي يدور حوؿ اصدقائو يكتسب انماطا ثقافية
مقبولة لمتفاعؿ مع االخريف .ومف االمثمة االخرى كذلؾ اف طقوس رعاية الطفؿ في فترة
الرضاعة تمر بمجموعة مف االساليب الشائعة التي تيدؼ الى لفت االنتباه والقاء التحية عمى
االخريف .تعد الطقوس مف ميكانزيمات النمو النيا تضع االنساف في كؿ مرحمة عمى الطريؽ
الصحيح وتوفر لو الحموؿ الجاىزة لمشكبلت الحياة اليومية.
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إلقاء الضوء عمى محاور النمو:
اف اىتماـ اريكسوف بالمحاور األربعة يشبو كثي ار اىتماـ فرويد ولكنو يختمؼ معو في
"التركيز" ,فاريكسوف -مثؿ بياجيو -لديو رؤية متفائمة بخصوص الطبيعة البشرية .فاالطفاؿ
والبالغوف ال يبحثوف فقط عف طريقة لتجنب االلـ ولكنيـ كذلؾ يريدوف الوصوؿ الى تكويف
شخصية ايجابية .فاالنساف يمر بعممية تتضمف "التكويف القائـ عمى الحياة" .والنمو عممية نوعية
بصفة اساسية الف التغيرات التي تصحبو تاخذ شكؿ المراحؿ ولكنو ايضا كمي الى حد ما حيث
اف شخصية الفرد تصبح "اقوى" بينما تتجمد مبادئو .اف نظرية اريكسوف –بخبلؼ نظرية فرويد-
تتضمف عناصر الرؤية الموقفية لمعالـ .انو ينظر الى الطفؿ باعتباره كائف متغير يعيش في عالـ
متغير وفي ظؿ نظاـ مف المواقؼ الثقافية التي ترجع الى عممية التنشئة االجتماعية لبلطفاؿ.
تسيـ طبيعة ىذه المواقؼ في حموؿ "االزمات" او المشكبلت المرتبطة بكؿ مرحمة وتؤثر فييا
(ميممر ,2115 ,ص.)157
كاف اريكسوف –مثؿ فرويد -يؤمف باف الطبيعة تحدد سمسمة المراحؿ وتضع الحدود التي
تحكـ عممية التنشئة .اذا كانت الوراثة تؤكد حدوث ازمات معينة فالبيئة اذف تحدد طريقة حميا.
اكد اريكسوف –بقدر اكبر مف فرويد -عمى دور الثقافة في تنشئة وتشكيؿ الطفؿ او الفرد البالا
مف خبلؿ النمو .اف كبل مف الخبرات الماضية والحاضرة لمفرد والمجتمع تؤثر عمى عممية النمو.
وباإلضافة الى ذلؾ لـ يقبؿ اريكسوف مبدا فرويد المتضمف اف النمو يكتمؿ بعد الخمس سنوات
االولى بصفة اساسية .فالنمو عممية طويمة المدى ,واحيانا ال تحؿ صراعات الطفولة بصورة
مرضية حتى مرحمة البموغ .واخي ار يتمثؿ جوىر عممية النمو –بالنسبة الريكسوف -في تكويف
"اليوية" التي تعطي السمة المحددة لشخصية الفرد (ميممر ,2115 ,ص.)157
تطبيقات لمنظرية
كما ذكرنا سابقا فقد قاـ اريكسوف بتطبيؽ نظريتو عمى بعض المشكبلت مثؿ مشكبلت
ىوية المراىؽ ,والصراع بيف االجياؿ ,تكيؼ الجنود بعد الحرب ,والعبلقات بيف السبلالت ,وبكاء
الطفؿ ويركز المختصوف اليوـ عمى عممو في مجاؿ المراىقة بالتحديد لمساعدة االفراد الناشئيف
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عمى اتخاذ ق ارراتيـ الشخصية والوظيفية بصورة ناجحة ,يمكف لمكبار تسييؿ نمو االطفاؿ عف
طريؽ مساعدتيـ عمى عمؿ موازنة بيف كؿ غاية في كؿ مرحمة مثؿ "الثقة وفقد الثقة السوي".

تقييم النظرية
حيث اف نظرية اريكسوف تعد امتدادا لنظرية التحميؿ النفسي لذا يعد تقييـ نظرية فرويد
مناسبا ليا .وبدال مف اعادة سرد التعميقات السابقة نقوـ بالتركيز في ىذا الجزء عمى اىـ جوانب
القوة والضعؼ في نظرية اريكسوف.

جوانب القوة:
 توسيع نطاق نظرية التحميل النفسي :عف طريؽ توسيع القاعدة التجريبية لنظرية
التحميؿ النفسي ساىـ اريكسوف في زيادة مدى صدؽ النظرية وقابميتيا لمتطبيؽ .اضاؼ
اريكسوف الجوانب النفس اجتماعية الى النفس جنسية ,والثقافية الى البايولوجية ,وىوية
االنا الى دفاعات االنا ,والطبيعي الى الشاذ ,واالزدواج الثقافي الى الثقافة المحددة,
والمبلحظات المباشرة لمطفؿ الى ذكريات البالا حوؿ طفولتو ,نمو البالا الى نمو الطفؿ.
ساعد اريكسوف عمى بداية ظيور منيج النمو واسع المدى (الحياتي) ,وتتميز النظرية
بسمة التوفيؽ بيف مدى واسع مف المواقؼ .وتتميز رؤية اريكسوف الخاصة بالنمو
باستنادىا الى دليؿ قوي مف حياة االفراد اليومية مف خبلؿ سعييـ الى التوافؽ واضفاء
معنى لوجودىـ .كاف يبحث عف الجانب الطموح النشط لدى الفرد وعف كيفية تنظيـ
القدرات والخبرات االنسانية داخؿ بيئة المجتمع مف خبلؿ مجموعة مف االنماط
االجتماعية .يعد ىذا النموذج االوسع لمتحميؿ النفسي مرجعا قيما فيما يرتبط باالستشارة
والعبلج وخاصة في حالة المراىقيف .يعتبر تركيز اريكسوف عمى العوامؿ الثقافية واتساع
فترة النمو ىاما بالنسبة لمجاؿ عمـ نفس النمو .وعمى اية حاؿ لـ تسفر المباديء
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الخاصة لمنظرية عف كثير مف االبحاث وخاصة ما يتعمؽ بترتيب المراحؿ او الفروؽ
الجنسية في لعب االطفاؿ
 الرؤية المتسعة :تاتي مبلئمة نظرية اريكسوف لبلفكار المعاصرة مف خبلؿ رؤيتو
الواسعة بالنسبة لسموؾ الطفؿ .فقد وصؼ بانو "قد يكوف واحدا مف الباحثيف العظماء في
مجاؿ العموـ السموكية" .يتاثر سموؾ الطفؿ بتجارب الماضي والموقؼ الحاضر وبتاريخ
ثقافتو الحاضر والسابؽ وبالمجتمع مف حولو .اف كؿ مستويات المجتمع بداية مف
العبلقات الدولية بالنظاـ السياسي لمدولة حتى التفاعؿ الحادث داخؿ االسرة تؤثر عمى
سموؾ الفرد .تضمنت كتابات اريكسوف صورة نظاـ القوى المتفاعمة التي تربط الفرد
بالكوف ,والماضي البعيد بالمستقبؿ البعيد .عمى الرغـ مف قياـ العديد مف اخصائي النمو
بمجيودات مكثفة في ىذا الصدد (فيكوتسكي ,النظريات االجتماعية الثقافية) اال انيـ لـ
يقوموا بالتحميؿ ال جدي لممتغيرات التاريخية واالجتماعية .وبدال مف ذلؾ فقد قاموا بدراسة
سموؾ االطفاؿ عمى حدة
(.)Hopkins, 1995, p. 44; Schlein, 1987, pp. 201-203

نقاط الضعف:
 افتقاد النظام :تفتقد نظرية اريكسوف وجود ارتباط وثيؽ بيف المبلحظات والمبادئ
التجريبية العامة والمبادئ النظرية المجردة .وبناءا عمى ذلؾ فمف الصعب تقرير مبادئو
بطريقة تتيح اختبارىا او ربط نتائجو العممية بمستويات النظرية االكثر تجريدا .وكما ىو
الحاؿ عند فرويد تكمف المشكمة في عدـ توافؽ الطريقة وخاصة في عدـ استخداـ
التجارب المحكمة .وعند اريكسوف نجد اف المبلحظات مصحوبة بتفسيرات تتمييز
بصعوبة التقييـ .عمى سبيؿ المثاؿ في مبلحظة اريكسوف المتضمنة "ىؿ اف االوالد
يبنوف االبراج بسبب التوجيو القضيبي او االقتحامي-كما ذكر اريكسوف -اـ بسبب انيـ
يحبوف اسقاط االشياء العالية؟" .تتميز كتاباتو النفسية الحيوية بالجودة ولكنيا تستدعي
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التامؿ .ومف المشكبلت المرتبطة بذلؾ نجد المصطمحات التي ينتقييا "مظممة اكثر منيا
مفسرة" فاستخدامو "االنتاجية" مثبل و"التوافؽ" ال يتضمف ارادة المعاني القريبة ليا .اذف
فمف غير المفاجيء اف يسيء الكثيروف فيـ مصطمحات مفاىيـ اريكسوف.
 عدم وجود ميكانزمات محددة لمنمو :مف خبلؿ دراستنا لمجزء السابؽ اصبح جميا اف
اريكسوف لـ يقدـ اي تفصيؿ عف كيفية انتقاؿ الطفؿ مف مرحمة الى اخرى او عف كيفية
حمو لبلزمة .حيث قاـ بتحديد ما يؤثر عمى االنتقاؿ (النضج البدني ,الوالديف ,المباديء
الثقافية ,درجة حؿ االزمات السابقة) دوف تحديد اسموب حدوثو .ما ىو العامؿ الذي
يجعؿ الطفؿ يتعمـ متى يكوف واثقا ومتى ال يثؽ؟ لماذا يؤدي حؿ "قطبية المباداة /
الحرج" الى تضاءؿ الميارة دوف اي صراع اخر؟ اف مصداقية كثير مف افكار اريكسوف
"اسموب حؿ الصراع" تتوقؼ عمى قدرة ىذه الفكرة عمى وصؼ ميكانزمات النمو
بالتفصيؿ.
(ميممر ,2115 ,ص.)158
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