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 1חברתית של אריקסון-התיאוריה הפסיכו

 

אך . בתהליכי ההתפתחות העוברים על ילדים עד גיל ההתבגרות תיאוריות לא מעטות עסקו

האדם מוסף להשתנות ולהתפתח . ההתפתחות אינה מסתיימת בגיל חמש עשרה או שש עשרה

על , למשל, חשבו. הוא עובר משברים שונים ורוכש כישורים חדשים ללא הרף; במשך כל חייו

מגוון המטלות הכרוכות בהפיכת אדם צעיר ועצמאי ושותף בקשר נישואין ועל האחריות 

על סגנון החיים החדש שצריך לאמץ לעצמו זוג מבוגר שילדיו עזבו את הבית ועל  חשבו; שבהורות

 .המשבר הכרוך ביציאה לגמלאות

 

ופיתח את התיאוריה הפסיכואנליטית הרחיב , תיאורטיקן ששינה, (Eric Erikson)אריק אריקסון 

 חברתית-התיאוריה הפסיכוהוא אבי , ובעיקר את ההיבט ההתפתחותי שלה, של פרויד

(psychosocial theory) מינקות ועד שיבה, המקיפה את כל שנות החיים. 

 

, שהתעלמה כמעט כליל מהשפעות חברתיות במובנן הרחב, בניגוד לתיאוריה הפסיכואנליטית

והדגיש את עצמאותו של חלק , סון חשיבות רבה לגורמים חברתיים בעיצוב האישיותייחס אריק

ההתפתחות הנפשית היא פרי קונפליקט מתמיד בין , על פי אריקסון". האני"האישיות הקרוי 

קונפליקט זה מלווה את האדם לאורך . צרכים ביולוגיים ודחפים פנימיים לבין כוחות חברתיים

למצוא את  –שלו ' אני'בעזרת ה –על האדם  (.crisis) משברכרוך ב ומטבע הדברים, כל חייו

 .האמצעים הנכונים כדי להתמודד עם המשבר

 

. שאת כל אחד מהם מייחד משבר, אריקסון תיאר את חיי האדם כמחולקים לשמונה שלבים

לאחר שהאדם , היחלצות מהמשבר, האחד: יש לו שני פתרונות אפשריים, טען, משמתרחש משבר

ובעקבות זאת ניחן ביכולת , בין הלחצים החברתיים לבין צרכיו הפנימיים' שביל הזהב'את  מצא

או לחלופין , כניעת האדם לדחפיו שלו –והשני ; גדולה יותר להתמודד עם המשבר של השלב הבא

את אריקסון עצמו . מה שכמובן מקשה את ההסתגלות ואת המעבר לשלב הבא, ללחצי החברה

 .וייתכן שאלה השפיעו על עיצוב התיאוריה שלו, בחייו פקדו משברים רבים

 

. אב ממוצא יהודי ואם נוצרייה, בפרנקפורט שבגרמניה להורים דניים 1902 אריקסון נולד בשנת

דוקטור תיאודור  –והיא נישאה לרופא ילדים יהודי , אביו נטש את אמו עוד בטרם נולד

ורק כעבור שנים נודע לו שאיננו אביו , אריקסון נשא את שמו של אביו החורג. הומבורגר

 .הביולוגי

 

 בשל' גוי'ו חבריו היהודים כינוהו ואיל, בבית הספר דחו אותו חבריו הגרמנים בשל מוצאו היהודי

במהלך הקריירה שלו הקדיש אריקסון מחשבה ומחקר למצבם של ילדים בחברה . מראהו הארי

 ילדות וחברהקרוא על כך בספרו המפורסם תוכל ל. המתייחסת אליהם בחשדנות או בגינוי, זרה

                                                           
הוצאת האוניברסיטה , מבוא לפסיכולוגיה: מתוך. פסיכולוגיה התפתחותית(. 1990. )מ, וסלון. ע, לינור: המקור 1

 .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 79-67עמודים  8יחידה , הפתוחה
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, אך גילה נטיות אמנותיות, בלימודים לא הצליח(. 1974/1950, אריקסון)שיצא בתרגום עברי 

במשך תקופות קצרות . זב את בית הספר החל לנדוד בגרמניה בניסיון למצוא את עצמועולאחר ש

 .אך לא התמיד בלימודיו, למד בשני בתי ספר לאמנות

 

ושם למעשה החל , ד פרוידהוזמן לווינה ללמד בבית ספר לילדי מטופליו של זיגמונ 1927בשנת 

שממנה גם ספג , (בתו של זיגמונד פרויד, א עבר אנליזה אצל אנה פרוידוה. פסיכולוגאת דרכו כ

בעת . הוכשר כאנליטיקאי ואף הוסמך ללמד בשיטת מונטסורי, את ההתעניינות בטיפול בילדים

 –נמלט עם רעייתו לדנמרק ומשם , עם עליית הנאצים לשלטון, 1933-וב, ה התחתןשהייתי בווינ

בנוסף לכך . בבוסטון פתח אריקסון מרפאה פרטית שהתמחתה בטיפול בילדים. לארצות הברית

עבד במרפאתו של הנרי מורי בהרווארד ובמרכז להכוונת עבריינים צעירים בבית החולים הכללי 

יחד עם אנתרופולוג . ם האנתרופולוגיות רות בנדיקט ומרגרט מידהוא נפגש ע. וסטס'של מסצ

בדרום ( Sioux)אחר למד שיטת גידול וחינוך ילדים במקובלת בקרב אינדיאנים בני שבט הסיו 

בעיקר על רעיונותיו באשר לתפקיד החברה , כל אלה השפיעו על גיבוש התיאוריה שלו. דקוטה

 .נפטר 1994-ב .בעיצוב האישיות

 

 הפרוידיאני לתיאוריה של אריקסוןהרקע 

ובעיקר על המודל , תיאוריית האישיות של אריקסון מתבססת על התיאוריה של פרויד

חברתי של אריקסון מקבילים -חמשת השלבים הראשונים במודל הפסיכו. ההתפתחותי שלו

פרויד חילק את תהליך התפתחות האישיות לחמישה . כפי שהגדירם פרויד, לשלבי ההתפתחות

מלווה קונפליקט אופייני ומתייחד בהפקת עונג , כל אחד מהם מתפרש על פני גיל מסוים. שלבים

פרויד התייחס לאישיות כאל מערכת של אנרגיה נפשית שמרכזה הוא .  מאזור מסוים בגוף

סיפוק היצר עומד לא פעם בסתירה . המניע להתנהגות הוא הרצון לספק את היצר. ביצרים

 .כן מעורר קונפליקטלנורמות החברה ועל 

 

. ושלבי ההתפתחות מוגדרים על פי אזורים אלה, בכל גיל ממוקדת הייצריות באזור אחר בגוף

 :השלבים הם

 .ההנאה מתמקדת בפה. שנת החיים הראשונה –השלב האורלי 

 .ההנאה מתמקדת בפי הטבעת. מגיל שנתיים ועד גיל שלוש או ארבע  –השלב האנלי

בעיקר יש עניין באיבר המין ; ההנאה ממוקדת באיברי המין. או ארבעגיל שלוש   –השלב הפאלי

 .תקופה זו מאופיינת באוננות מוגברת(. מצד שני המינים)הגברי 

ועיקר המשאבים הנפשיים , הייצריות חבויה. יל חמש עד תחילת גיל ההתבגרותגמ  –שלב החביון

 .מופנים ליצירת קשרים חברתיים ולרכישת מיומנויות שונות

הפעם בצורה בשלה של , היצר המיני שב ומופיע. מתחיל בגיל ההתבגרות  –השלב הגניטלי

 .המלווה ביכולת ליצור קשרי אהבה ממושכים, משיכה לבני המין האחר

 

הוא , ואשר אריקסון הרבה להשתמש בו וייחס לו חשיבות רבה, מושג מרכזי נוסף שטבע פרויד

הוא . ישיות הבא במגע עם המציאות ומבין את דרישותיההוא אותו חלק בא (ego) 'האני'. 'האני'

' האני'הקשר של . קבלת החלטות והסתגלות לסביבה, אחראי על פעולות כגון חשיבה רציונלית
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אריקסון הגדיר את . עצמו' האני'למציאות המשתנה סביבו גורר כמובן השתנות מתמדת של 

 .מגובש ויציב' אני'מטרת ההתפתחות בהשגת 

 

 'גילאי האדם' –חברתית -השלבים של ההתפתחות הפסיכושמונת 

 

 (1-0גיל ) אמון בסיסי לעומת חשדנות בסיסית :סנסורי-השלב האורלי

והוא מתרחש , מקביל לשלב האורלי של פרויד (oral-sensory stage) סנסורי-השלב האורלי

לטיפולם של בה הוא נתון לחלוטין לחסדיהם ו, בתקופה התלותית ביותר בחייו של התינוק

דרכו '. האיבר החשוב ביותר בגופו של התינוק בתקופה זו הוא הפה .בדרך כלל האם –אחרים 

ובו הוא משתמש כדי להבהיר את חוסר שביעות רצונו או כדי , (Erikson, 1963)' הוא חי ואוהב

 .לחייך

 

כל לבטוח בה ואם יו, היא מייצגת לגביו את העולם. הקשר החברתי בשלב זה הוא בין הילד לאמו

מעניקה לו אהבה , כאשר האם קשובה לצרכיו. יוכל מאוחר יותר לבטוח גם באנשים אחרים –

 אמון בסיסיהיא יוצרת בתינוק תחושה של  –וביטחון והיא עצמה חשה בנוח בתפקידה כאם 

(basic trust) ,הכוונה ' אמון בסיסי'ב. כשיפתח את קשריו החברתיים הבאים, שילווה אותו בהמשך

אך אם אין האם . לתחושתו של הילד שהוא יכול לבטוח בעצמו ולסמוך על יכולתו לשלוט בדחפיו

לומד , או שאין היא עקבית בתגובותיה כלפיו, מתייחסת אליו בחיבה ואינה מספקת את צרכיו

אמון או -ומכאן שאין לבטוח באנשים אחרים ומתפתחת בו תחושת אי, התינוק שאין לבטוח בה

 (.basic mistrust) תחשדנות בסיסי

 

המתפתח היא אפוא לפתור את ההתנגשות בין תחושת האמון לבין ' האני'משימתו הראשונה של 

. שהרי אין בנמצא הורים מושלמים היכולים לחסוך מתינוקם התנגשות זו –תחושת החשדנות 

א גם מקנה לילד לא רק אמון בעצמו ובאחרים אל' חשדנות-אמון'פתרון מוצלח של הקונפליקט 

. גם שעה שהם מכזיבים, האמון שהוא רוחש לאנשים מעניק לו את היכולת לקוות(: hope) תקווה

כאשר האם , אחד הביטויים הראשונים לתקווה זו היא יכולתו של התינוק לשמור על שלווה

 .היא המעניקה לו את השלווה, אמונו הבסיסי כי תשוב. מה מטווח ראייתו-נעלמת לזמן

 

 (3-1גיל )אוטונומיה לעומת בושה וספק  :אנלי-השריריהשלב 

רוכש הילד מיומנות , לשלב האנלי של פרויד המקביל, (muscular-anal stage) אנלי-בשלב השרירי

. עם התפתחות יכולת זו גם מתחיל החינוך לניקיון. היכולת לשלוט על הפרשותיו: חדשה וחשובה

אך היא מעוררת , כות הפיזיולוגיות המתאימותיכולת שליטה זו באה לאחר בשילה של המער

זו אינה (. holding or versus letting go)' להחזיק או להרפות': ומביאה אתה דילמה חדשה

אלא גם לבעיה רחבה , אם להחזיק בהפרשות הגוף או לשחררן, מתייחסת רק לשאלה הספציפית

 .בעיית השליטה בכלל: יותר שהילד ניצב בפניה

 

את משבר , אם כן, ה של הילד לשלוט במידה מסוימת בחלק מהתנהגותו מניבהיכולתו החדש

; מצד אחד זכה הילד לעצמאות שלא ידע כמותה עד כה. אוטונומיה מול בושה וספק: השלב הזה
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לנוכח העובדה שמאמציו לשלוט , לנוכח יכולתו המוגבלת (shame) בושהמצד שני הוא חש 

, בעצמאותו( doubt) ספקהוא מטיל אפוא . רים לכישלונותיובהפרשותיו נכשלים מדי פעם וכולם ע

 .ללא עזרה, ביכולתו לנהל את חייו ולבצע משימות לבד

 

שאינה , המעניקה לו חופש פעולה לבצע דברים שלפי כוחו, התנהגות הורים המביעה אמון בילד

ו לנסות את ושאינה מטילה עליו סייגים רבים מדי בצאת, שופטת אותו בחומרה כאשר הוא נכשל

הוא . של ידיעת אפשרויותיו ומגבלותיו (autonomy) אוטונומיהמעניקה לילד תחושה של , כוחו

 .יודע מתי לשמור את רגשותיו אצורים ומתי לתת להם פורקן

 

שהרי בשלב זה יש לילד הזדמנות , ואין זה מפתיע( will power) כוח הרצוןהתוצר של שלב זה הוא 

בטבלה . 'להחזיק או להרפות' –וביכולתו להפעיל כוח זה בהתאם לרצונו ראשונה להיווכח בכוחו 

כפי שהיא באה לידי ביטוי אצל ילד ' להרפות-להחזיק'הבאה תמצא דוגמאות להמחשת הדילמה 

 .בריא ואצל ילד נוירוטי

 

 על השלכותיה החיוביות והשליליות' להרפות-להחזיק'דוגמאות להמחשת הדילמה : 1טבלה 

 להרפות להחזיק 

 ;טיפול בצעצועים ושמירה עליהם ילד בריא

 .גילוי דאגה לאחים הקטנים

הכרה בכך שגם לאחרים יש רצונות 

 .ובכך שלעתים יש לוותר לאחרים

 ;התנהגות כפייתית ילד נוירוטי

 חרדה; בלימה רגשית

והיסטריה כאשר אחד ההורים 

חוסר יכולת לוותר על רכוש ; יוצא

 .או על נוכחות

רגשות תוקפנות ללא  שחרור של

 ;ביקורת

קרירות וחוסר איכפתיות כלפי 

 .אנשים אנשים אחרים

 

 (5-3גיל )יזמה לעומת אשמה : גניטלי–השלב הלוקומוטורי

אך , מקביל לשלב הפאלי של פרויד (locomotor-genital stage)גניטלי -השלב הלוקומוטורי

לערך  3בגיל . כלל בו את ניצני השתחררותו של הילד מתלות בהוריוואריקסון הרחיב אותו 

בשילה זו פותחת פני הילד מגוון עצום וחדש של פעולות שהוא . מבשילות מערכות גופניות רבות

בעזרת האמון והאוטונומיה שרכש בשלבים הקודמים הוא יוצא לגלות את העולם . מסוגל לבצע

גילויים והרפתקאות ופתח -מסעות  (initiate) יוזם, (דות מוטוריתניי –' לוקומוטורי'ומכאן הכינוי )

מאבק זה הוא חלק מתהליך שכינה פרויד . במאבק עם ההורה בן מינו על אהבת ההורה השני

 . 2(Oedipus complex) תסביך אדיפוס

 

. עלולה להביא את ההורים במבוכה, שיש לה סממנים מיניים, בהורה בן המין השני' ההתאהבות'

בתגובה הם עלולים לבלום כל גילוי של אהבה מצד הילד כלפי ההורה בן המין השני ולהגיב 

                                                           
משום שהלה מפריע לו , הוא חש עוינות כלפי אביו. הילד מתאהב באמו ורוצה לסלק את אביו –תסביך אדיפוס  2

. כאשר הילד משלים עם ציוויי החברה והמשפחה האוסרים על קשר מיני עם האם, התסביך בא על פתרונו. בחיזוריו

פתרון תסביך אדיפוס מציין . זוג מציאותיותבבוא הזמן יפנה את משיכתו המינית אל נשים העשויות להיות לו בנות 

 .היא נמשכת לאביה ורוצה לסלק את אמה. אצל ילדה חל תהליך מקביל. את תחילת יצירת המצפון
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תגובות אלה עלולות לעורר רגשי . בחריפות על גילויי העוינות של הילד כלפי ההורה בן מינו

תחושותיו החדשות  פרי –ולשתק את הילד הסובל ממילא מרגשי אשמה ומפחדים ( guilt) אשמה

אך אם ההורים יכוונו את שפע יזמותיו של הילד לפסים המקובלים גם . לפי הוריוהלא מוגדרות כ

הם יעודדו אותו  –עדיין הם אוהבים אותו  –יבהירו לו כי למרות תשוקותיו האסורות , עליהם

למצפוניות ולהכרה בכך שאפשר להגיע לעמק השווה עם דרישות , לחוסר תלות, לעצמאות

 .החברה

 

וד בצורה עיוורת לומד הילד שלא להיכנע ע, ל התסביךרון מוצלח שבמקרה של פת, כלומר

 .מטרותלהעמיד לעצמו  –או במלים אחרות , אלא תחת זאת לכוונם לאפיקים מקובלים, לדחפיו

 

 (11-6גיל ) יכולת לעומת רגשי נחיתות: שלב החביון

ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד נמרצת ביותר ועומדת להגיע  (latency stage) החביוןבשלב 

 –והילד מוכן להיכנס לחברה רחבה ומחייבת יותר , המערכות הגופניות פועלות במלואן. לשיאה

בחברות פרימיטיביות הכניסה לעולם המבוגרים היא באמצעות עבודה . בדרך כלל בית הספר

 .וההיתר להשתתף בפעילויות חברתיות

 

לרכוש ידע חדש על העולם ולהכיר את כללי , ה הילד בשל ללמוד להשתמש במכשיריםבשלב ז

, הם מציירים: ילדים בגילאים אלה נמצאים בסערה של יצירה וחיברות. החברה שבה הוא חי

, בחבורותמתארגנים , יוצרים קשרי ידידות, ממציאים מכשירים דמיוניים, בונים מגדלי קוביות

 .ים להעריך את חשיבותו של האישור החברתימתעניינים בזולת ולומד

 

תובעת ( בית הספר, קרי)הכניסה לחברה והבילוי בחברת בני גילו במסגרת המציבה דרישות 

ולכך נועדו המטלות , בית הספר משתדל לאפשר הסתגלות מוצלחת לחברה. מהילד התמודדות

דוד ולתמיכה אם הוא זוכה לעי, אם הילד עומד במטלות אלה. שהוא מציב לתלמידים

. מועיל לחברהו (competence) בעל יכולתתתחזק אצלו התחושה כי הוא  –בפעילויותיו הרבות 

עלול לפתח  –ילד שמאמציו להשתלב בחברה ולהביא תועלת נכשלים או נחסמים , לעומת זאת

 (.inferiority) רגשי נחיתותבעקבות כישלונותיו 

 

הוא לומד להשתמש בידע שרכש ולהפנותו : ותמגוונ מיומנויותבשלב זה מפתח אפוא הילד 

ביצוע תרגיל )גופניים , (קריאת ספר, פתרון תרגיל חדש במתמטיקה)לאפיקים אינטלקטואליים 

לציית לנורמה לפיה יש לפנות )וחברתיים ( רכיבה על אופניים, לימוד ריקוד, התעמלות מסובך

 (.לאדם שלא מחבבים ועודבנימוס גם ' שלום' להגיד, מושבך באוטובוס לאדם קשיש את
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 סיכום ביניים –ארבעת השלבים הראשונים 

כי בדומה לפרויד גרס גם אריקסון כי התוצאה של כל משבר בכל אחד מארבעת , ראוי לשים לב

וזאת על אף , השלבים הראשונים תלויה יותר באנשים הסובבים את הילד מאשר בילד עצמו

התפתחות הילד תלוי במידה רבה בטבעם של ההורים תהליך . שחלה עלייה תלולה בעצמאותו

 .שהילד לא בחר ושאין לו כל שליטה עליהם, והמורים

 

: ארבעת השלבים הבאים מאופיינים בשליטה הולכת וגדלה של הפרט על חייו, בניגוד לכך

כי הדרך שבה , עם זאת יש לזכור. עבודה ובן זוג, למתבגר ולבוגר יש חופש פעולה בבחירת חברים

 .בחר הפרט לנהל את חייו תלויה במידה רבה בעמדות שרכש במהלך ארבעת השלבים הראשוניםי

 

 (18-12גיל ) זהות לעומת בלבול תפקידים :שלב גיל ההתבגרות

הילד . מצטיין בשורה של שינויים פיזיולוגיים קיצוניים (adolescence stage) גיל ההתבגרותשלב 

שלו להסתגל לשינויים ' האני'ועל , לאדם בוגר –ית מבחינה גופנ –כיצד הוא הופך מרגיש 

, את זהות הילד (.identity) הזהותהמשימה המרכזית של המתבגר היא גיבוש . הגופניים המהירים

, שכן רבות מהעמדות, זו אינה משימה קלה. עליו להחליף בזהות של בוגר, שהייתה לו עד עתה

הדימוי העצמי שלו משתנה וכך גם . ן תקפותוהתפיסות שהחזיק בהן עד כה כבר אינ, האמונות

הילדה שהייתה מכוערת וצנומה הופכת בתוך זמן קצר לנערה מושכת : לדוגמה. דימויו החברתי

 .הילד הבולט בכיתה מאחר להתפתח ונשאר מאחור; וזוכה לפתע בהערכה

 

כדי שיוכלו לבחון תפקידים שונים , יקה להם פסק זמןנהחברה מבינה את קשיי המתבגרים ומע

 מורטוריום חברתיפסק זמן זה נקרא . קודם שיאמצו לעצמם זהות משלהם, וזהויות שונות

(social moratorium .)  אריקסון . 'שמיטת חובות'ופירושו , בא מתחום הכלכלה' מורטוריום'המונח

בתקופת המורטוריום מגלה החברה יחס . תפסיכולוגית וחברתי –העניק למונח משמעות חדשה 

 .סובלני למרד הנעורים של מתבגריה

 

חלקם מתלבטים בין . לא כל המתבגרים מסובלים לנצל את המורטוריום לגיבוש זהות משלהם

(. role confusion) בלבול תפקידיםזהו  –ואינם מסוגלים להתחייב אף לאחת מהן , כמה אפשרויות

במסעות הארוכים שעורכים הצעירים ברחבי העולם בחיפוש אחר עדות לכך אפשר למצוא 

בלבול תפקידים בשלב זה עלול להביא . או בפנייה לכתות שונות, שיעניק טעם לקיום' משהו'ה

 .להתנהגות עבריינית ואף להתמוטטות נפשית

 

בשת לזהות שגי, היכולת להיות נאמן לעצמך(. fidelity) נאמנותפתרון מוצלח של המשבר מוליד 

ונאמנות זו מאפשרת יצירת קשרי אהבה , מביאה גם נאמנות לרעיונות ולאנשים אחרים, לעצמך

 .וידידות
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 (35-19גיל ) אינטימיות לעומת בדידות :שלב הבגרות המוקדמת

משתרע מסוף גיל ההתבגרות עד תחילת גיל  (early adulthood stage) שלב הבגרות המוקדמת 

את ניתוק הקשר התלותי עם הוריו ועם מוסדות , רט את עצמאותובמהלכו מבסס הפ. העמידה

 .ומתפקד סוף סוף כאדם אחראי ובוגר( כגון בית ספר)

 

הוא חייב להיות יצרני כדי להתקיים ואף , לאמיתו של דבר –המבוגר מסוגל לבצע עבודה יצרנית 

. נשים אחריםכמו כן הוא יוצר קשרים הדדיים ואינטימיים עם א. כדי להשיג מעמד בחברה

אלא גם לקשרי , התכוון אריקסון לא רק ליחסי מין בוגרים (intimacy) אינטימיותבדברו על 

ללא שימוש , רגשי איכפתיות ומחויבות המובעים בגלוי, בין השאר, האינטימיות כוללת. ידידות

 .במנגנוני הגנה וללא חשש לאבדן הזהות בתוך הקשר

 

הם נמנעים  (.isolation) בדידותמתפקדים במצב של , אנשים שאינם מסוגלים ליצור אינטימיות

מקשרים קרובים ועלולים להגיב בדחייה או בתוקפנות כלפי אנשים הנתפסים כמאיימים על 

 .כי חששם מפני אינטימיות גדול מפחד הבדידות, הם מבכרים את הבדידות. העצמיות שלהם

 

אהבה כרגש המכוון קשרי : (love) אהבהבדידות מוליד -קונפליקט אינטימיותפתרון חיובי של ה

 .ידידות ונישואין ואת יחס האדם הבוגר לילדיו

  

והדגיש , אריקסון הגדיר את האוטופיה של האדם הבוגר שהגיע לשלב הגניטלי בכמה מאפיינים

אשר הוא מסוגל להגיע כ' בוגר'האדם יוגדר כ. כי אין אוטופיה זו בעלת משמעות מינית גרידא

 :לידי

 הדדיות של אורגאזמה .1

 עם בן זוג או בת זוג אהוב .2

 מן המין השני .3

 שמסוגלים ומוכנים להשתתף עמו באמון הדדי .4

 הולדה ורגיעה, ומסוגלים ומוכנים לווסת ביחד עמו את המחזורים של עבודה .5

 .אותהנכדי להבטיח גם לצאצאים התפתחות  .6

 (194עמוד , 1974/1950, אריקסון)
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 (50-35גיל ) קיפאוןפוריות לעומת : שלב הבגרות

שאחת , מעורב האדם יותר מתמיד בקשרים חברתיים, (middle adulthood stage)בשלב הבגרות 

 פוריותזוהי משמעות המונח . ממטרותיהם להעביר את מטען הדור הנוכחי לדורות הבאים

(generativity) הקיפאוןהקוטב המנוגד לפוריות הוא . בתיאוריה של אריקסון (stagnation) , תוצר

אנשים הסובלים מקיפאון . של בריחה מאחריות לילדים ולחברה ושקיעה באינטימיות כוזבת

 .ואיכפתיות( care) דאגה: אינם יכולים ליהנות מפריו של השלב הזה

 

 

 (50החל מגיל )אוש לעומת יי' אחדות האני' :שלב הבגרות המאוחרת

ובו ניתנת לאדם ההזדמנות , בחיים השלב האחרון הוא( the aging years)שלב הבגרות המאוחרת 

בשעה שהאדם משלים עם , הזדמנות זו נוצרת (.ego integrity) "אחדות האני"להגיע למטרה של 

זהו , 'בלשונו של אריקסון. לרעיונותיו ולחברה שבתוכה הוא חי, לילדיו, תפקידו כאחראי לעצמו

קבלת מעגל החיים האחד והיחיד של ]...[ ביטחונו של האני בכושרו ובסגולתו לסדר ומשמעות 

עמוד , 1974/50, אריקסון)' תחליפים עצמי כדבר החייב להיות ואשר מן ההכרח כי לא יהיו לו

195.) 

 

 יאושיהזוהי תחושת . עלול לסבול פחד מפני המוות' אחדות האני'אדם שלא השכיל להשיג את 

(despair), מוגבל מדי ושמאוחר מכדי לנסות , התחושה שמעגל החיים הספציפי שלך קצר מדי

, ר הקונפליקט נפתר בהצלחהכאש, פריו של שלב אחרון זה .דרכים אחרות להגיע אל האחדות

הבנת אלא ל, במונח זה לא התכוון אריקסון ליכולת אינטלקטואלית (.wisdom) התבונההוא 

 .ללא רגשי חרטה וללא ייאוש ותסכול, בפרט וקבלתם ככאלה החיים בכלל ולהבנת החיים שלך

 

כמעין  אריקסון תיאר את התפתחות האישיות. עד כאן שמונת שלבי ההתפתחות לפי אריקסון

הם יתבטאו  –ואם יש פגמים בקומות התחתונות , שבו כל קומה נסמכת על קודמתה, מגדל

דיכאון של אדם מבוגר שילדיו עזבו את הבית יכול לנבוע הן ממשבר נוכחי . בקשיים בעליונות

ייתכן ; אנלי-אולי בשלב השרירי, והן ממשבר כלשהו באחד השלבים הקודמים, שבו הוא נמצא

ושלא השכיל לפתח ' להחזיק ולהרפות'ם שלא הצליח למצוא את האיזון בין שמדובר באד

 .אוטונומיה שתיתן טעם לחייו בלי קרבת ילדיו

 

ועד . התיאוריה של אריקסון על ההתפתחות לאורך כל רצף החיים הינה בבחינת חלוץ בתחום זה

בעיקר להנחותיו הספרות הפסיכולוגית התייחסה בחשדנות . לאחרונה לא הייתה מקובלת ביותר

שאינה מצטיינת בשינויים , שכן אלה נתפסו כיחידה אחת ביסודה, שר לשנות הבגרות והזיקנהאב

הנטייה לראות גם בשנות , בעיקר בקרב הפסיכולוגים ההתפתחותיים, לאחרונה גוברת. מפליגים

 .משמעותייםהבגרות והזיקנה תקופה של שינויים 
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 סיכום

אך היא , אריקסון מתבססת על תיאוריית האישיות של פרוידחברתית של -התיאוריה הפסיכו

 :נבדלת ממנה בשתי נקודות מרכזיות

 .ייחס תפקיד חשוב להשפעת החברה על חיי הפרט, שלא כמו פרויד, אריקסון. א

 .מהינקות ועד השיבה, אריקסון ראה בהתפתחות תהליך הנמשך לאורך כל חיי האדם. ב

 

שאם , שלכל אחד מהם משבר ייחודי משלו, כרצף של שלביםאריקסון תיאר את מהלך החיים 

ההתפתחות היא , לפי אריקסון. יוכל להפיק ממנו רווח לעתיד, האדם יתגבר עליו בצורה נכונה

אחדות זו פירושה קבלה של עצמך ושל מעגל חייך כבעלי . 'אחדות האני'תהליך המוביל ליעד 

 .ותוצאתה תחושה של השלמה וסיפוק, ערך


