ΤΑ ΨΥΧΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ERIK ERIKSON (1902 – 1994)
Ηλικία*

Στάδιο

Σημαντικά γεγονότα και κοινωνικέσ επιδράςεισ

Γϋννηςη
ωσ 1 ϋτουσ

Θεμελιώδησ
εμπιςτοςύνη
κατϊ δυςπιςτύασ

Τα βρϋφη μαθαύνουν να εμπιςτεύονται ϊλλουσ για να φροντύζουν τισ βαςικϋσ ανϊγκεσ τουσ. Αν Στοματικό
αυτού που τα φροντύζουν αρνούνται ό εύναι αςυνεπεύσ ςτη φροντύδα τουσ, το βρϋφοσ μπορεύ να
δει τον κόςμο ωσ ϋνα επικύνδυνο μϋροσ γεμϊτο αναξιόπιςτουσ ανθρώπουσ. Η μητϋρα ό η πρώτη
τροφόσ εύναι ο κοινωνικόσ παρϊγοντασ κλειδύ.

1 ωσ 3
ετών

Αυτονομύα κατϊ
ντροπόσ και
αμφιςβότηςησ

Τα παιδιϊ μαθαύνουν να εύναι αυτόνομα (να τρϋφονται και να ντύνονται μόνα τουσ, να Πρωκτικό
προςϋχουν την υγιεινό τουσ κ.λπ.). Η αποτυχύα να επιτευχθεύ αυτό η ανεξαρτηςύα μπορεύ να
ωθόςει το παιδύ να αμφιβϊλλει για τισ δυνατότητϋσ του και να αιςθανθεύ ντροπό. Οι γονεύσ
εύναι οι κοινωνικού παρϊγοντεσ κλειδύ.

3 ωσ 6
ετών

Πρωτοβουλύα
κατϊ ενοχόσ

Τα παιδιϊ προςπαθούν να ενεργούν ςαν μεγϊλοι, δεχόμενοι ευθύνεσ που ξεπερνούν την Φαλλικό
ικανότητϊ τουσ να τισ χειριςτούν. Μερικϋσ φορϋσ υιοθετούν ςτόχουσ ό αναλαμβϊνουν
δραςτηριότητεσ που ςυγκρούονται με αυτϋσ των γονιών τουσ και των ϊλλων μελών τησ
οικογενεύασ και αυτϋσ οι ςυγκρούςεισ μπορεύ να τα κϊνουν να αιςθϊνονται ϋνοχα. Η επιτυχόσ
επύλυςη αυτόσ τησ κρύςησ απαιτεύ μια ιςορροπύα: το παιδύ πρϋπει να διατηρόςει μια αύςθηςη
πρωτοβουλύασ κι ωςτόςο να μϊθει να μην προςκρούει ςτα δικαιώματα, προνόμια ό τουσ
ςτόχουσ των ϊλλων. Η οικογϋνεια εύναι ο κοινωνικόσ παρϊγοντασ κλειδύ.

6 ωσ 12
ετών

Εργατικότητα
κατϊ αιςθόματοσ
κατωτερότητασ

Την περύοδο αυτό το παιδύ ςυγκρύνει τον εαυτό του με τουσ ομούουσ του. Τα παιδιϊ μαθαύνουν Λανθϊνον
ςημαντικϋσ κοινωνικϋσ και ακαδημαώκϋσ δεξιότητεσ. Αν εύναι εργατικϊ, αποκτούν κοινωνικϋσ
και ακαδημαώκϋσ ικανότητεσ και νιώθουν αυτοεπιβεβαύωςη. Αποτυχύα ςτην απόκτηςη αυτών
των ςημαντικών ιδιοτότων οδηγεύ ςε αιςθόματα κατωτερότητασ. Σημαντικού κοινωνικού
παρϊγοντεσ εύναι οι δϊςκαλοι και οι όμοιού τουσ.

12 ωσ 20
ετών

Ταυτότητα κατϊ
ςύγχυςησ ρόλων

Ο ϋφηβοσ καταπιϊνεται με το ερώτημα “ποιόσ εύμαι”; Η περύοδοσ αυτό εύναι το ςταυροδρόμι Πρώιμο
μεταξύ παιδικόσ ηλικύασ και ωριμότητασ. Οι ϋφηβοι πρϋπει να καθιερώςουν βαςικϋσ κοινωνικϋσ γενετόςιο
(εφηβεύα)
και επαγγελματικϋσ ταυτότητεσ, ειδϊλλωσ θα παραμεύνουν μπερδεμϋνοι ςχετικϊ με τουσ ρόλουσ
που πρϋπει να παύξουν ωσ ενόλικεσ. Ο κοινωνικόσ παρϊγοντασ κλειδύ εύναι η παρϋα των ομούων.

Φρόιντ

Ηλικία*

Στάδιο**

20 ωσ 40
ετών
(νεότητα)

Οικειότητα κατϊ
απομόνωςησ

Σημαντικά γεγονότα και κοινωνικέσ επιδράςεισ

Φρόιντ

Πρωταρχικό καθόκον ςε αυτό το ςτϊδιο εύναι η δημιουργύα ιςχυρών φιλικών ςχϋςεων και η Γενετόςιο
επύτευξη ςυναιςθημϊτων αγϊπησ και ςυντροφικότητασ (ό μοιραςμϋνησ ταυτότητασ) με ϋναν
ϊλλο ϊνθρωπο. Αν ο ϋφηβοσ δεν μπορϋςει να δημιουργόςει φιλύεσ ό μια ςτενό ςχϋςη τότε
πιθανότατα βιώνει ςυναιςθόματα μοναξιϊσ και απομόνωςησ. Κοινωνικού παρϊγοντεσ κλειδιϊ
ςτο ςτϊδιο αυτό εύναι οι εραςτϋσ, ςύζυγοι και ςτενού φύλοι (και των δύο φύλων).

40 ωσ 65
Παραγωγικότητα
ετών (μϋςη κατϊ απραξύασ
ηλικύα)

Σε αυτό το ςτϊδιο, οι ενόλικεσ ϋχουν καθόκον να γύνουν παραγωγικού ςτη δουλειϊ τουσ και να Γενετόςιο
αναθρϋψουν τισ οικογϋνειϋσ τουσ ό/και να φροντύςουν τισ ανϊγκεσ των νϋων ανθρώπων. Αυτό
το μϋτρο “παραγωγικότητασ” καθορύζεται από την καλλιϋργεια καθενόσ. Αυτού που εύναι
ανύκανοι ό απρόθυμοι να αναλϊβουν αυτϋσ τισ ευθύνεσ θα γύνουν ςτϊςιμοι και/ό εγωκεντρικού.
Σημαντικού κοινωνικού παρϊγοντεσ εύναι οι ςύζυγοι, τα παιδιϊ και οι κοινωνικού κανόνεσ.

Τρύτη
ηλικύα

Ο γηραιότεροσ ενόλικασ αναπολεύ τη ζωό του, βλϋποντϊσ την εύτε ωσ ςημαντικό, παραγωγικό Γενετόςιο
και ευτυχό εμπειρύα εύτε ωσ μεγϊλη απογοότευςη, γεμϊτη ανεκπλόρωτεσ υποςχϋςεισ και
απραγματοπούητουσ ςτόχουσ. Οι εμπειρύεσ τησ ζωόσ καθενόσ, ιδιαύτερα οι κοινωνικϋσ εμπειρύεσ,
καθορύζουν την ϋκβαςη αυτόσ τησ τελευταύασ κρύςησ τησ ζωόσ.

Πληρότητα του
εγώ κατϊ
απελπιςύασ

* Η ηλικύα κατϊ προςϋγγιςη
** Στϊδιο ψυχοκοινωνικόσ κρύςησ

Ο Freud εςτιϊζει ςτο φύλο (sex), ενώ ο Erikson επικεντρώνεται ςτον εαυτό (self) και τον κοινωνικό προςανατολιςμό (social orientation). Θεωρεύ ότι η
προςωπικότητα αναπτύςςεται ςε μύα ςειρϊ ςταδύων. Αντύθετα όμωσ με τη θεωρύα των ψυχοςεξουαλικών ςταδύων, ο Erikson περιγρϊφει τον αντύκτυπο
τησ κοινωνικόσ εμπειρύασ κατϊ τη διϊρκεια ολόκληρησ τησ ζωόσ.
Ένα από τα κύρια ςτοιχεύα τησ θεωρύασ του Erikson εύναι η ανϊπτυξη τησ ταυτότητασ του Εγώ. Η ταυτότητα του εγώ εύναι η ςυνειδητό αύςθηςη του
εαυτού, την οπούα αναπτύςςουμε μϋςω τησ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ. Σύμφωνα με Erikson, η ταυτότητα του εγώ μασ αλλϊζει ςυνεχώσ λόγω τησ νϋασ
εμπειρύασ και των πληροφοριών που αποκτϊμε ςτισ καθημερινϋσ αλληλεπιδρϊςεισ μασ με ϊλλουσ. Εκτόσ από την ταυτότητα του εγώ, ο Erikson, επύςησ,
θεώρηςε ότι η αντύληψη τησ ικανότητϊσ μασ παρακινεύ τισ ςυμπεριφορϋσ και τισ ενϋργειϋσ μασ. Στη θεωρύα του Erikson, ςε κϊθε ςτϊδιο το ϊτομο
ενδιαφϋρεται να γύνει ικανό ςε ϋναν τομϋα τησ ζωόσ του. Αν το ςτϊδιο αντιμετωπύζεται καλϊ, το πρόςωπο θα αιςθανθεύ μια αύςθηςη κυριαρχύασ (mastery).
Αν το ςτϊδιο δεν ρυθμιςτεύ ςωςτϊ, το ϊτομο θα βγει με μια αύςθηςη ανεπϊρκειασ.
Ο Erikson διαπιςτώνει ότι οι ϊνθρωποι ςε κϊθε ςτϊδιο βιώνουν μια ςύγκρουςη που αποτελεύ μια κρύςιμη καμπό ςτην ανϊπτυξό του (ψυχολογικό κρύςη).
Κατϊ την ϊποψη Erikson, αυτϋσ οι ςυγκρούςεισ εύναι κεντροθετημϋνεσ εύτε ςτην ανϊπτυξη μιασ ψυχολογικόσ ποιότητασ εύτε ςτην αποτυχύα να αναπτυχθεύ
αυτό η ποιότητα. Κατϊ τη διϊρκεια αυτών των χρόνων, η δυνατότητα για την προςωπικό ανϊπτυξη ό για την αποτυχύα εύναι το ύδιο υψηλό.

