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 النمو النفسي االجتماعينظرية 

 ( اريكسوننظرية ) 

 نبذة عن حياته 

 .  تانقسب يٍ يدٌُح فساَكفٕزخ تأنًاٍَا 2091ٔند عاو  -

 . ٔقد اترعد عٍ انرعهٍى انُظايً تسثة زغثرّ انشدٌدج فً أٌ ٌصثح فُاَا -

ٌٕٓدٌا كاٌ ٌعرقد أَّ يسفٕض يٍ أقساَّ ألَّ كاٌ ٌشثّ سكاٌ شًال أٔزتا ٔألَّ كاٌ  -

ٔكاٌ ٌعايم يٍ انٍٕٓد عهى أَّ غٍس ٌٕٓدي نرا فقد أصثحد أشيح انٌٕٓح انٓى انشاغم 

 . نّ فً حٍاذّ ٔفً َظسٌرّ

 , نى ًٌُٓ دزاسرّ ٔقضى فرسج يٍ حٍاذّ فً انرجٕل فً انثهداٌ األٔزٔتٍح نرعهى انسسى -

 . ٌٔعرثس ذنك يؤشسا نشعٕزِ تاالغرساب ٔاضطساب انٌٕٓح

( عايا ٔجٓد نّ اندعٕج نهرْاب انى فٍٍُا 12تهغ يٍ انعًس ) عُديا 2011فً عاو  -

نٍقٕو تانردزٌس فً يدزسح صغٍسج اسسد ألتُاء يسضى فسٌٔد ٔنألصدقاء فرعهى 

 انكثٍس عٍ انرحهٍم انُفسً يٍ ذاليٍر فسٌٔد ٔخاصح اَا فسٌٔد .

  .عٍ عًس ٌُاْص انٕاحد ٔذسعٍٍ سُح 2001ذٕفً عاو  -

 االجتماعي عند اريكسونالنفسي مراحل النمو 

ٌبدا من الوالدة حتى الموت عبر مراحل سماها مراحل عند ارٌكسون ان نمو الشخصٌة 

, وفً كل  النمو النفسً االجتماعً بدال من مراحل النمو النفسً الجنسً لدى فروٌد 

 -وهذه المراحل هً :ازمة ال بد للفرد من تجاوزها لحدوث النمو السلٌم  مرحلة
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  ( لثقة مقابل عدم الثقة ) من الوالدة الى سنةمرحلة ا  -1

ٌعتبر ارٌكسون ان السنة االولى من عمر الطفل هً الفترة المناسبة لتولٌد الثمة بنفسه 

الشخص الوحٌد الذي ٌمده  ألنهاوبالبٌئة فالطفل فً هذه المرحلة ٌعتمد اساسا على امه 

بالغذاء وفً حالة اشباع حاجات الطفل من لبل امه وشعوره بالدفء والمحبة فانه ٌتولد لدٌه 

ل من خالل امه فانه عكس ذلن فان عدم اشباع حاجات الطفالثمة التً تالزمه طوال حٌاته و

 . ٌتولد لدٌه عدم الثمة التً تالزمه طٌلة حٌاته

 ( سنة 3 – 2مقابل الشك والخجل ) من  يةمرحلة االستقالل  -2

سلوكٌة تتمثل فً  ستمالل الذاتً وذلن بممارسة انماطاالباحساسه  تأكٌدٌعمل الطفل على 

 تأكٌداوح بٌن االخرٌن وٌمع الطفل فً صراع ٌتر اداء بعض االعمال بمفرده دون مساعدة

االحساس باالستمالل الذاتً  عنده ٌولد لدٌه ٌةذاته واالعتماد على االخرٌن فتنمٌة االستمالل

ٌالزمان شخصٌته  دٌه االحساس بالخجل والشن اللذانوفً حالة عدم تحمٌك ذاته ٌتولد ل

 . طوال حٌاته

 سنوات( 5 -3مقابل الشعور بالذنب ) من  مرحلة المبادرة  -3

ان ازدٌاد لدرة الطفل على مواجهة التحدٌات االجتماعٌة ٌمكنه من االنتمال الى 

لٌاته االجتماعٌة فالطفل وذلن عندما ٌمتنع الطفل بمسؤو بالمبادرةمرحلة االحساس 

اما اذا استمر الطفل  بالمبادرةلن لدرا معٌنا من الحرٌة ٌسهل علٌه االحساس الذي ٌمت

خفاق فً اختٌار نشاطاته بحرٌة فان ذلن ٌموده الى فً اعتماده على االسرة واال

 والذنب . باآلثماالحساس 
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 سنة( 12 – 6من  ) مرحلة المثابرة مقابل الشعور بالنقص   -4

العدٌد من المهارات والمهام وذلن  ألداءفً هذه المرحلة ٌستطٌع الطفل ان ٌكٌف نفسه 

وتعد بتطوٌر احساسه بالعمل والمثابرة لٌصبح فردا لادرا على التحصٌل واالنجاز الدراسً 

بالجهد حٌث ان االحساس بالنجاح ٌؤدي الدراسة واللعب ركنان مهمان فً تكوٌن الشعور 

 ٌة .الدونبالنمص والى شعوره باإلنجاز واالحساس بالفشل ٌؤدي الى شعوره 

 11 -12من االحساس بالهوية مقابل االحساس بغموض الهوية )مرحلة   -5

 سنة(

تمتد هذه المرحلة طٌلة فترة المراهمة وهمه االول االعتراف بهوٌته بانه اصبح رجال ولم 

فان ذلن ٌساعده على اجتٌاز فٌه ٌعد طفال فاذا حصل على ذلن من الوسط الذي ٌعٌش 

المشرفٌن على تربٌته ٌتعاملون معه وكأنه طفل فانه سٌحاول الهوٌة بسالم واذا شعر بان 

 اللجوء الى اسالٌب العنف النتزاع هوٌته ولد تالزمه تلن االسالٌب طٌلة حٌاته .

 سنة( 35-11والتماسك مقابل العزلة ) باآللفةاالحساس مرحلة   -6

ٌبدا الفرد بهذه المرحلة باحتالل دوره االجتماعً كراشد فً مجتمعه اذ تؤهله خبراته 

السابمة لممارسة هذا الدور وللمشاركة فً عاللات مع شرٌن الحٌاة من خالل الزواج 

ولكن الفشل فً احدى المراحل السابمة لد ٌؤدي الى الفشل بالزواج مما  باأللفةواالحساس 

 ه مع االخرٌن بعدم الود والتالف .ٌث تتسم عاللتٌؤدي الى االنعزال ح
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وحتى سن  35مرحلة االنتاجية مقابل مرحلة االستغراق في الذاتية )من   -7

 التقاعد( 

وتشمل هذه المرحلة مرحلة الرشد عند االنسان وتتمٌز هذه المرحلة بالتخلص من 

فاذا نجح فً ذلن ٌكون االنغماس بالذاتٌة واالنتمال الى رعاٌة االطفال واالهتمام بهم 

 شعورا بالمدرة على االنتاج واذا فشل فً ذلن ٌشعر بالركود والجمود .

االحساس بالتكامل مقابل االحساس باليأس ) من التقاعد حتى مرحلة   -1

 الممات(

هذه المرحلة هً خالصة للمراحل السابمة وتوجهاتها وٌجلس الفرد لٌحاسب نفسه 

انشاء جٌل جدٌد واذا كان دوره فً ذلن اٌجابٌا من مساهمته فً  وٌتأكدعما مضى 

فعندها ٌتولد لدٌه االحساس بالتكامل اما اذا كان دوره فٌما مضى سلبٌا فً كل مراحل 

فً نهاٌة  ألنهوفوات الفرصة للتعوٌض  بالٌأساالحساس لدٌه عمره فعندها ٌتولد 

 العمر .

 

 


