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اجتماعی دانش آموزان-ویژگی های عاطفی:فصل چهارم

سر فصل ها و خالصه ی بخش

.موارد تشابه و تفاوت نظریه ی اریکسون با فروید

.اجتماعی اریکسون و کمک آن به معلم ها–مراحل رشد روانی 

.هویت در نظریه اریکسون

.تفاوت رویکرد ها پس از اریکسون در مورد هویت

نظریه ی بوم شناسی برونفن چگونه میتواند مورد استفاده معلمان قرار گیرد؟

تحول اخالقی در نظریه های شناختی چگونه تبیین میشود؟

نقش جنسیت در تحول اخالقی چیست؟
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مقدمه

مهمترین هدف اموزش و پرورش شکوفا کردن کامل شخصیت دانش آموزان
انبه به علت فقدان آزمون های شخصیتی کامل و همه ج.و پرورش متعالی است

اجتماعیو هم چنین به دلیل پیچیدگی تحقیق در زمینه شخصیت و رشد ابعاد

وجوانان عاطفی فرد ، روانشناسان به بررسی ویژگی های شناختی کودکان و ن
آموزش و پرورش هم مانند روان .میپردازند و آن ها در الویت میگذارند

.شناسان در زمینه بعد شناختی دانش آموزان می کوشد

عاد با این حال رشد اجتماعی عاطفی دانش آموزان پیوند نا گسستنی با اب
گیری هر به بیان بلوم دانش آموز یاد.شناختی و حتی پیشرفت تحصیلی دارد

موضوع را با مجموعه ای از ویژگی های عاطفی آن موضوع به پایان 
.میرساند

رایند مهم ترین نیاز دانش آموزان  در جهت پیشرفت و موفقیت در تحصیل ف
.پذیرفتن خود است
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اجتماعی و مضامین تربیتی آن–رشد روانی 

انتقاد های اریکسون نسبت به نظریه ی فروید

انتقاد اریکسون نسبت به تاکید فروید بر مسئله ی بنیاد های ج. نسی1

نپذیرفتن تاکید فروید بر تجارب سالهای اولیه و نیروهای نا هش. یار2

نگاه مثبت به سرشت انسان بر خالف فروید. 3

انتقاد نسبت به کم توجهی فروید به دوره ی بزرگسالی. 4

اعتقاد اریکسون نسبت به رشد شخصیت در طول زندگی و کامل ک. ردن 5

نظریه فروید
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مقایسه مراحل رشد از نظر اریکسون و فروید

 اجتماعی -روانیاریکسون مراحل رشد کودک را از نظر

بررسی کرد 

 مورد بررسی جنسی-روانیفروید هم مراحل رشد را از لحاظ

قرار داد
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سالگی1: بازه ی سنی 

نظر فروید

مرحله دهانی:

ناحیه دهان بیشترین ارضای 

ج حسی را به کودک میدهد و نتای

تلخ این مرحله باعث       

پرخاشگری و طمع کاری و 

تملک جویی او میشود

نظر اریکسون

مرحله ی اعتماد در برابر بی 

.اعتمادی

مراقبت کافی باعث میشود کودک

جهان را قابل اعتماد بداند و مراقبت

ت به ناکافی باعث دودلی و ترس نسب

جهان میشود
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سالگی3-2بازه ی 

نظر فروید

مرحله مقعدی.

نواحی مقعد و مجاری ادراری 

بیشترین لذت حسی را به کودک

میدهد تجارب بد این مرحله باعث 

رفه شلختگی وسواس در نظافت یا ص

جویی زیاد میشود

نظر اریکسون

 استقالل رای در برابر شک و

.تردید

ل اگر امکانات فراهم شود باعث اسقال

ا مراقبت بیش از حد ی.رای خواهد شد 

کمبود ان باعث میشود کودک در 

د و توانایی های خود  برای کنترل خو

اطراف تردید کند
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سالگی3-4

نظر فروید

مرحله احلیلی:

ترین در این مرحله نواحی تناسلی بیش

لذت حسی را ایجاد میکند و اگر 

ک تجربه بدی در در این دوره به کود

دست دهد احتماال باعث ایفای ناقص

!نقشهای جنسی در آینده میشود

نظر اریکسون

-
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سالگی4-5

نظر فروید

مرحله اودیپی:

کودک والد غیر همجنس را برای 

ارضای حسی انتخاب میکند و والد

!هم جنس را رقیب خود تلقی میکند

ر تجارب نا موفق این دوره میتواند د

اد آینده حس رقابت طلبی را در او ایج

!کند

نظر اریکسون 

ابتکار در برابر احساس گناه.

پاسخ دادن به سواالت او با صبر و

حوصله و داشتن آزادی عمل باعث 

د و دست یافتن به حس ابتکار میشو

اگر به سواالت او طوری پاسخ داده 

شود که احساس زیادی بودن  و 

نداسباب زحمت کند احساس گناه میک
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سالگی6-11

نظر فروید

مرحله نهفتگی

در این مرحله کودک عقده اودیپ را 

به نحوی از طریق همانند سازی با 

پدر یا مادر حل میکند و نیاز های 

خود را از این طریق ارضا میکند

نظر اریکسون

تسازندگی در برابر احساس حقار

اگر کودک کارهایی را که میتواند

د انجام دهد یا چیز هایی را که میتوان

ا بسازد و در مقابل آن تشویق شود ر

انجام دهد در او حس سازندگی به 

وجود می آید و محدود کردن فعالیت

ها و انتقاد از کاری که انجام میدهد 

باعث حس حقارت در او میشود
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سالگی11-14

نظرفروید

مرحله بلوغ

در این مرحله گرایش های حسی 

مراحل قبل در هم ادغام شده و 

تمایالت جنسی را به وجود می آورد

نظر اریکسون
-
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سالگی12-18

نظر فروید
-

نظر اریکسون

نقشهویت یابی در برابرآشفتگی:

هنگامی که کودک در شخصیت خود

د به تداوم و یکنواختی را تشخیص ده

رغم قرار گرفتن در موقعیت های 

مختلف و برخورد با افراد مختلف

عدم توانایی در .هویت خود را میابد

ایجاد عالیم ثابت در ادراک شخصی

به آشفتگی نقش می انجامد
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نظریه اریکسون

مرحله 8اجتماعی نظریه اریکسون و پیامد های آن  را در -مراحل رشد روانی

ت و منفی میخوانیم که در هر مرحله بنا بر موفقیت و یا عدم موفقیت نتایج مثب

آن عمل را بررسی و مطالعه میکنیم

oنتایج مثبت عمل موفق را نشان میدهد!

!نتایج منفی عمل نا موفق را نشان میدهد•
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نظریه اریکسون

سالگی4-5

 ابتکار در برابر
احساس گناه

o لذت از
پیشرفت،فعالیت،

هدایت و هدف داشتن

احساس گناه از اهداف •
مورد نظر و پیشرفت

های که در حال 
تکوین است

سالگی2-3

استقالل در برابر
شک و تردید

o اعمال اراده،کنترل
بخود،توانایی انتخا

وجدان بسیار سخت•
گیر،تردید،عدم 

انعطاف،شرمساری 
آگاهانه

تولد تا یک سالگی

اعتماد در برابر بی
:اعتمادی

o احساس اعتماد به
خود و دیگران و 

.خوش بینی

احساس بی اعتمادی•
به خود و دیگران و 

.بدبینی
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نظریه اریکسون

اوایل بزرگسالی

اره صمیمیت در برابر کن

.جویی

oراک صمیمیت متقابل،اشت

در فکر،کار و احساسات

اجتناب از روابط •

صمیمانه ،روابط سطحی

نوجوانی

 هویت یابی در برابر

آشفتگی هویت

o تداوم و یکپارچگی

شخصیت

ای ناتوانی ذر برابر ایف•

نقش ،فقدان معیار های 

رفتاری مشخص،احساس

غیر طبیعی بودن

دوره نهفتگی

سازندگی در برابر حس

حقارت

o جذب شدن به کارهای

مولد و احساس غرور 

پس از اتمام کار

احساس ناتوانی و •

حقارت،ناتوانی در اتمام

کار
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نظریه اریکسون

اواخر بزرگسالی

کمال در برابر نا امیدی

o احساس معنا و نظم،احساس

رضایت از خود وآنچه انجام داده 

است

ترس از مرگ،نا امیدی از زندگی •

و آنچه به دست آمده یا آنچه اتفاق

(سرخوردگی)نیافتاده است 

اوایل بزرگسالی

 زایندگی در برابر از خود فرو

رفتگی

o توجه کامل به کار و روابط با

دیگران

از دست دادن عالقه به کار،روابط•

ضعیف با دیگران
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مرحله اول، اعتماد در برابر بی اعتمادی

ادر کودک در این مرحله نیاز به برقراری ارتباط با دیگران مخصوصا با  م

.خود برای رفع نیاز های خود دارد

اتب اریکسون معتقد بود در این مرحله کیفیت روابط کودک با مادر به مر

!بیتشر از کیفیت تغذیه کودک است

نش او اگر کودک توسط پدر و مادر خود به خوبی ارضا شود و دریابد که والدی

!را واقعا دوست دارند حس خوبی به او دست میدهد

احساس اعتماد به خود و دیگران،خوش بینی:نتایج مثبت

احساس بی اعتمادی به خود و دیگران ،بد بینی:نتایج منفی
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مرحله دوم،استقالل رای در برابر شک و تردید

ته به علت رشد جسمانی،کودک میتواند تجربه های جدید و گسترده تر داش

!م دهدبه همین دلیل باید فعالیت های را که توانایی انجامش را دارد انجا.باشد

توانایی مربیان باید مراقب کودکان باشند تا از انجام فعالیت های کودکان که

ش را دارند انجامش را ندارند جلوگیری کنند و به سمت فعالیت هایی که توانایی

.سوق دهند

د بگذارند  به همین ترتیب مربیان باید فعالیت های مبتکرانه را تا حد ممکن آزا

!ندو فقط وقتی دخالت کنند که کودک به حقوق دیگران تجاوز کرده باش

اعمال اراده،کنترل خود،توانایی انتخاب:نتایج مثبت

اهانهوجدان بسیار سخت گیر،تردید،عدم انعطاف،شرمساری آگ:نتایج منفی
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مرحله سوم،ابتکار در برابر احساس گناه

بتکار رشد توانایی های بدنی و گسترش آن،تسلط بر زبان ،زمینه را برای ا

!فراهم میکند

کودک نیروی اضافی بی پایانی دارد که به او اجازه میدهد : )اریکسون

ستیابی شکستها را به سرعت فراموش کند و با جهت گیری صحیح تر برای د

در .به اهداف اقدام کند،حتی اگر این هدف نامطمئن و خطرناک باشد

به انجام «شروع»ابتکار،خصوصیاتی مانند عهده دار شدن،طرح ریزی و 

دادن کار به منظور فعال بودن و در حرکت بودن برای کسب استقالل و

ع و کودک در هیچ دوره ای این چنین آماده یادگیری سری.شناخت نهفته است

کاری او مشتاق است و میتواند با هم.فعال و پذیرفتن مسئولیت نبوده است

(همساالن به فعالیت های گروهی بپردازد
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.یبخشدابتکار ویژگی مسئولیت پذیری را به استقالل اضافه میکند و آن را جهت م

تن در این دوره این خطر وجود دارد که اگر نیروی اضافی کودک به جای به کار رف
مانند حسادت مفرط ،تبدیل شود،«اعمال تهاجمی و اجباری»در جهت ابتکار به 

.کودک احساس گناه میکند

خطر دیگر در این دوره احساس بی کفایتی به علت اعمالی که از روی عالقه 
.افراطی به قوای حرکتی و ذهنی جدید،ناشی میشود

ی والدین و به نظر اریکسون تقویتهایی که کودک از سوی همساالن به همراه پشتیبان
تصویری مثبت تشویقهایی که در اولین کوشش دریافت میکند میتوانند در دستیابی به

!از خود و شخصیتی مستحکم به او کمک کند

ی از عواملی که در مراحل اولیه زندگی و در به وجود آمدن اختالالت عاطفی،رفتار
ن معموال این والدی.و اجتماعی کودک نقش دارد،بدرفتاری و به کار بردن تنبیه است

وانی در خردسالی مورد بدرفتاری قرار گرفته اند و همچنین از جمله مردم تنها و نات
.اند که همدالن و دوستانی ندارند تا در مواقع ناراحتی به آنها پناه ببرند
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تحقیقات نشاد میدهد که کودکان مبتال به ناهنجاری های جسمی و ذهنی و 

رفتاری،بیشتر قربانی تنبیه و بد رفتاری میشوند

ا معموال بد رفتاری از همان دوره شیر خوارگی و نو پایی آغاز میشود که بچه ه

هد در تحقیقات نشان مید. ممکن است به هر بهانه ای داد و فریاد به راه بیاندازند

ال خانواده هایی که مادر دچار فشار روانی یا مشکالت زیاد است، کودکان خردس

.بیشتر مورد تنبیه قرار میگیرند که گه گاه بسیار شدید نیز هست

ین در خوانواده های گرم و پذیرا همانند سازی آسان تر انجام میشود و کودک، والد

ن در ای.خود را الگویی برای رفتار خویش میداند و موازین خانواده را میپذیرد

خانواده ها ، به جای اینکه کودک منتظر اعمال فشار خارجی برای رفتار های 

.خود باشد ،رفتارش را تنظیم میکند

لذت از پیشرفت،فعالیت ، هدایت و هدف داشتن:نتایج مثبت

ن استاحساس گناه ازاهداف موردنظروپیشرفت هایی که درحال تکوی:نتایج منفی
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مرحله چهارم،سازندگی در برابر احساس حقارت

ین کودک پس از همانند سازی با والد همجنس و فائد آمدن بر مشکالت به ا
کودک در این مرحله باید آرزوهای خود را محدود کرده و از .مرحله میرسد

مرحله با کودک در این.تبعیت کند... قوانین محیط خویش حتی در نوشتن و 
اگر .دانجام کارهای مختلف به شناخت میرسد یعنی به سازندگی دست میاب

کودک برای کارهایی که انجام میدهد تشویق شود حس سازندگی به وی
دست میدهد و اگر طوری با او رفتار شود که احساس مزاحم بودن بهش 

معلم ها در این دوره .دست دهد دچار حس حقارت و نا توانی میکند
مسئولیت فراهم کردن تجربه های موفق برای دانش آموزان را بر عهده 

.دارند تا کودک احساس حقارت نکند

ان در اریکسون منتقد نظام نمره ای بود و معتقد بود تعداد معدودی از کودک
ارت و این نظام موفق میشوند و افراد دیگر که نمره کم میگیرند احساس حق

.ناتوانی میکنند 
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ام دادن معلم ها باید تکالیفی تعیین کنند که دانش آموزان موفق به انج

.آن باشند و از ایجاد مجیط رقابتی و مقایسه ای بپرهیزند

د در مهارت هایی که کودک در خانواده یا پیش از دبستان کسب کرده ان

ی انجام تکالیفشان بسیار موثر است مهارت هایی مثل زبان،توانای

خانواده ها درزمینه اموختن این....اجتماعی شدن،مسئولیت پذیری و

د ولی مهارت ها و توانایی های دیگر به کودکان با یکدیگر تفاوت دارن

های خانواده در ارضای نیاز.نتیجه بعضی از خانواده ها فوق العاده است

ه هنوز کودکان دبستانی ای ک.روانشناختی کودک نیز اهمیت حیاتی دارد

لت نیاز به تعلق دارند یا در مدرسه به دیگران وابسته میشوند به ع

از وابستگی شدید به مادرشان،هنگام جدایی از آنها مضطرب میشوند و

.مدرسه می ترسند
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ازآنبه طور کلی رفتار خانواده با کودک چه در دوره دبستان وچه پیش

رم و بعضی والدین گ.در رویارویی کودک با مدرسه آثار مشخصی دارد
اعتماد پذیرا هستند و محبت خویش به فرزندانشان که در محیط آکنده از

د و در گروهی دیگر کج خلق و خرده گیرن.به سر میبرند ابراز میکنند
رانجام تربیت کودکشان از شیوه  های خشونت آمیز استفاده میکنند و س

با .وندآنها اسیر فرزندان خویش اند و به دنبال آنها به هر سو کشیده میش
وصف اینکه هر خانواده ای روش خاصی در تربیت فرزند خود دارد،

یتی هیچ خانواده ای به طور مطلق موثر یا غیر موثر نیست و آثار ترب
.آنها،حتی بر فرزندانشان، به یکدیگر شباهت ندارد

:به دودلیل مهم شرایط تربیتی خانواده را بررسی میکنیم

ک اول به دلیل تفاوت های فردی در مدرسه که معلم باید بداند حتی ی
خانواده ممکن است دو دانش آموز کامال متفاوت به مدرسه تحویل دهد
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دوم اینکه روابط و شرایط خانوادگی ، زمینه های متفاوتی در یادگیری 
اوت همچنین خانواده ها از بسیاری جهات با هم تف.و انگیزش دانش آموز ایجاد میکند

رابطه توام با دلبستگی و محبت واقعی ....از جهت گرمی، آزادمنشی و:دارند
ذیرا، والدین پ.مادر،شالوده اجتماعی شدن در سالهای اولیه زندگی را پی ریزی میکند

در .هدمحبت خویش را به کودک ابراز و او را تشویق میکندتا احساساتش را بروز د
نده و این خانواده ها افراد با عواطف مثبت به یکدیگر پاسخ می دهند و احساساتی ز

امل به طور کلی گرمی محیط خانواده مهم ترین ع.بی ریا نسبت به یکدیگر دارند
عواقب ناشی از تربیت توام با خشونت و سردی در همان .سازگاری محیط است

سالهای اولیه زندگی ظاهر میشود و دوران مدرسه و حتی نوجوانی وجوانی را تحت
شود که با عالوه بر این مشکالت تکلم بیشتر در کودکانی دیده می.تاثیر قرار میدهد

مادران خود رابطه قوی ندارند و بعد ها در مدرسه باعث ضعف خواندن و نوشتن و 
یگر و به علت تفاوت روابط والدین با یکد.ارتباط نامناسب با همساالن خود میشود

در فرهنگ ها مدرسه باید سعی کند کمبود های خانواده را تا حد امکان جبران کند و
پی خنثی کردن عوامل خارجی مخل در شکوفایی دانش آموزان باشد

توانایی جدب شدن به کارهای مولد،احساس غرور از اتمام یک کار:نتایج مثبت

احساس ناتوانی و حقارت،ناتوانی در اتمام کار:نتایج منفی
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مرحله پنجم،هویت یابی در برابر آشفتگی نقش

معتقد او.از نظر اریکسون مهم ترین مسئله نوجوانی شکل گیری هویت است
ه است جوان در حال رشد و پیشرفت به زودی با وظایف ملموس مربوط ب
ه دوران بزرگسالی روبه رو خواهد شد نگران موقعیت خود میشود آن هم ب

گر به عبارت دی.دلیل نظر دیگران و در مقایسه با احساسی که از خود دارد
سبت از یک سو احساسی است که فرد ن:به نظر اریکسون هویت دوجنبه دارد

و به خود دارد،یعنی خود سنجی واز سوی دیگر،روابط بین هویت شخصی
. از او دارند( افراد مهم برای فرد)توصیف هایی است که دیگران

به اعتقاد سالیوان تصور فرد از خود ناشی از بازتاب.تصور از خود
در یک نوزاذ تحت تاثیر رفتار ”خود“مفهوم .ارزیابی های دیگران است

اگر والدین او را دوست بدارند و .افرادی است که از او مواظبت میکنند
ست اما وسایل راحتیش را فراهم کنند احساس کودک نسبت به خودش مثبت ا

ه اگر آنها مضطرب و خشن و بی عالقه باشند ممکن است نگرش کودک ب
ایید کالمی وقتی کودک بر زبان مسلط میشود تایید یا عدم ت.خویش منفی شود

.و وقتی وارد مدرسه میشود رفتار معلمان و همساالن برای او مهم میشود
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ر موثری فضای پذیرش وتایید و حمایت به کودک کمک میکند تا تصوی

ث شوند کسانی که با کودکان کار میکنند باید باع.از خود به دست آورد

.کودک به این حس دست یابد

که کودک تا رسیدن به نوجوانی سه پایگاه اجتماعی مهم را تجربه میکند

فرآیند پذیرفتن خود .عبارت  اند از خانواده،گروه همساالن و مدرسه

موضوعی مهم است که دانش آموزان بیش از هر چیزی در مدرسه به آن 

ها نیاز دارند و تامین آن میتواند اولین قدم در جهت موفقیت های بعدی آن

یم اگر مدرسه در این مورد به دانش آموزان کمک کند،آنها به جای تسل.باشد

ود شدن به موقعیت ها و پذیرفتن بی چون چرای آنها به ارزیابی مجدد از خ

وجه مدرسه با ت.میپردازد و به سطح انتظار مطلوب از خویش  توجه میکنند

نها به توانایی های فرد و وضعیت موجود آنها و با ارزش گذاری بر تالش آ

نگرش به تدریج نحوه ی جدیدی از تبیین رویداد ها را برایشان فراهم کند و

.دانش آموزان را نسبت به خویشتن و روابط با همساالن تغییر دهد
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ن در در دوره نوجوانی نه تنها بلوغ جنسی بلکه حتی خوب جلوه نکرد

دنظر دیگران  یا مطابق نظر آنها نبودن نوجوان را دچار مشکل میکن

ر بر خالف کسانی که احساس هویت در آنها رشد میکند کسانی هم هستند که دچا
و نمیدانند آشفتگی نقش میشوند و احساس میکنند که واقعا نمیدانند چه کسی هستند

ند تصوری که از خود دارند با ادراک دیگران از آنها هماهنگی دارد یا نه،حتی نمیدان
که چگونه دچار این وضعیت شده اند و در آینده با چه شرایطی روبه رو خواهند 

ل این کشمکش با حس هویت باعث میشود فرد در سالهای آخر نوجوانی و اوای.شد
رفه خود تحصیل در دانشگاه به انواع گروه ها بپیوندند یا با اضطراب قابل توجهی ح

نا اگر این مسئله در این دوره برطرف نشود فرد در زندگی دچار.را انتخاب کنند
یز را امیدی فزاینده ای خواهد شد چرا که زندگی کوتاه تر از آن است که بتوان همه چ

می ناشی به نظر اریکسون در بعضی موارد جوانی که نمیتواند با سردرگ.تجربه کرد
آوری وی یاد.از نقش جنسی و شغلی خود کنار بیاید هویت منفی را انتخاب میکند

میکند این هویت منفی به دلیل ضرورت کشف و دفاع از موضع خود در قبال 
.ه اندایدئالهای افراطی است که والدین یا بزرگ تر های دیگر به فرد تحمیل کرد
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در هردو مورد کودک ضعف های والدین و آرزوهای بیان نشده آنها را 

تانیاز این رو دانش آموز دبیرس.باصراحتی ناخوشایند تشخیص میدهد

فی که از تکوین یک هویت مثبت عاجز است به ساختن یک هویت من

فر خود را توجه میکند که شامل خصوصیاتی است که والدین او بیم یا تن

.از آن نشان داده اند

اعتماد به تداوم و یکپارپگی شخصیت،احراز شغل:نتایج مثبت

نا توانی در ایفای نقش ،فقدان معیار های رفتاری :نتایج منفی

مشخص،احساس غیر طبیعی بودن
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مرحله ششم،صمیمیت در مقابل انزوا

اید جوانان ب.به نظر اریکسون صمیمیت توانایی تعهد به یک ارتباط است
اگر.ازدواج کنند و در همکاری های اجتماعی و روابط شغلی در گیر شوند

سون اریک.آنها در برقراری چنین ارتباطهایی ناتوان باشند تنها خواهند ماند
را یادآوری کرده است که وقتی از فروید پرسیده شد یک شخص چه چیزی

.باید خوب انجام دهد او پاسخ داده است عشق و کار

اما در جواب اینکه چه کسانی .اریکسون به این فرمول ساده معتقد است
ریکسون میتوانند به بهترین وجه این دو مسئولیت را انجام دهد با تاکیدی که ا

ود را به بر مسئله هویت یابی دارد میتوان گفت کسی که خود و توانایی های خ
.خوبی شناسایی کرده و خود را باور داشته باشد

صمیمیت متقابل،اشتراک در فکر،کار و احساسات:نتایج مثبت

اجتناب از روابط صمیمانه،روابط سطحی:نتایج منفی
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مرحله هفتم،باروری و تولید در مقابل رکود

قراری طبق نظریه اریکسون فرد با تجربه باید کاری بیشتر از بر

د و به فرد نیاز دارد که یاری رسان باش. صمیمیت با دیگران انجام دهد 

ل باروری شامل راهنمایی و هدایت نس. افراد جوان تر جامعه یاری کند

اگر فردی در تحقق این امر موفق نشود ممکن است ;بعدی است

.احساس رکود و بی حوصلگی و پوچی کند

توانایی توجه کامل به کار و روابط دیگران:نتایج مثبت

ناز دست دادن عالقه به کار،روابط ضعیف با دیگرا:نتایج منفی
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مرحله هشتم،وحدت خود در مقابل یاس و ناامیدی
یاس و نا امیدی در اواخر زندگی از عدم حل مناسب تضاد های دوره قبل ناشی 

ود میشود در این وضع فرد احساس بیزاری از خود بروز میدهد و عمر باقی مانده خ
ل هفت در مقابل گذر سالم از مراح.را با افسوس و پشیمانی عالج ناپذیری میگذراند

به نظر.روانی و احساس پایداری می انجامد-گانه پیشین به سازگاری اجتماعی
اری اریکسون هر فرد صرف نظر از استعداد ها و قابلیت ها میتواند به این سازگ

.دست یابد

احساس معنا و نظم،احساس رضایت از خود و انچه انجام داده است:نتایج مثبت

یافتاده ترس از مرگ،نا امیدی از زندگی و انچه به دست آمده یا آنچه اتفاق ن:نتاج منفی
(سرخوردگی)است

یت نظریه اریکسون عالوه بر کمک به والدین به معلمان هم نیز کمک میکند و اهم
ته ولی نک.دارد زیرا زمینه را برای شناخت نیاز های کودک و نوجوان فراهم میکند

ر قابل توجه در نظریه اریکسون این است که بحران های مربوط به مراحل به طو
به کامل حل نمیشود بالتز و سیلوربرگ در این باره معتقدند بحران های مربوط

ایل مخالف مرحله استقالل در برابر شک و تردید به صورت نیاز به استقالل و نیز تم
آن که کشش به وابستگی است تا پایان عمر باقی میماند
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یز همچنین  نیاز به اعتماد و تمایل مخالف آن،که بی اعتمادی است ، ن

در طول زندگی دوام می آورد

-سال که تکلیف روانی5-3از نظر اریکسون کودکان در فاصله 
دراجتماعی اصلیشان ابتکار در برابر احساس گناه است و کودکان

کارها طلب جرئت مندی بیشتر و ادامه تکالیف متنوع اند باید در انجام
انجام در صورتی که کودکان در.مورد تحسین قرار بگیرند نه توبیخ

رند کارها با شکست مواجه شوند یا تالشهایشان مورد انتقاد قرار گی
ه اجتماعی اصلی در دور-تکلیف اصلی روانی.احساس گناه میکنند

.دبستان سازندگی و سخت کوشی در برابر احساس حقارت است

شکست کودک در کسب توانمندی و ورزیدگی موجب احساس حقارت
.میشود
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