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 از سمی ترین روش های تربیت است .  ؛:کنترلگری تربیت گلخانه ای -1

 وجود ندارد .   و پویا  موثربه شکل بیتی فعالیت تر: در این نوع  ری سهل انگا-2

 دین به طور کلی از فرزند کناره میگیرند.وال: در این نوع   ی امحه کارسم -3

،همواره حریت افراد را هم حفظ  املی و صحیح که در حین حفظ قدرت روش تع  اقتدار طلب:-4

 ( )روش صحیحد.میکن

 



 
 

 . ،هویت ندارد ی آید و شخصیت ثابتی ندارد*فردی که هرروز به رنگی در م

ن  رشد پیدا کند در آینده با بحرا پیش بینی )بی هویت (یا مربیانی غیرقابل انی که با پدر و مادر و *کودک

 .  دهویت روبرو می شو

 ؟  میتوانیم هویت فردی را شکل دهیم ه چگون

یعنی آموزه های خود را در هر عرصه ای به طور غیر  ئی مررسه ناد رئی شکل میگیرد .مهویت در مدرسه نام

 . ست هویت یابی یک فرآیند  و فراگشت پیچیده امستقیم بیان کنیم .

تواند از آن طریق به فرزندانش هویت ببخشد پاس داشت حریت و اختیار   انواده می ملی که خعا*مهمترین 

 است .

ی  بحران های هویتکرده و در مقابل خود را یشناسد هویت پیدا جامعه و فرد مولفه های خانوادگی اگر * 

 قدرتمند می شوند . 

 میشود . شخصیت ساز فردی  رد داشخصیت  و  هویت کسی که *

 د سازی برای یافتن هویت بسیار مهم است . *انتخاب الگوی مناسب برای همانن

 باشیم میتوانیم از تکنیک همانند سازی به هویت برسیم .  تعامل داشته افراد شخصیت ساز  با *اگر 

 انی و گمگشدگی دچار میشویم . بزرگسالی هویت خویش را نیابیم به سرگردی ،نوجوانی و اگر در کودک*

 وزمرگی میشویم.چار ر یم داگر هدف واقعی در زندگیمان نداشته باش *



 
 

 د . قیه را مقصر می داننهای خویش شانه خالی کرده و ب متصمی ئولیت افراد بی هویت همواره از بار مس*

 ل اند که : بر این اص*افراد با هویت 

 نازنینی تو ولی در حد خویش 

 اهلل اهلل پامنه از حد خویش 

زه ی  ذارند و اجاگ به حریت افراد احترام میبه کسی ظلم نمیکنند ،حقی را نا حق نکرده و به این معنا که 

 د . یشود را نمی دهناینکه این حقوق آنها پایمال 

 رگمی میشوند.د چار خالف و سر طی کنند د  صدساله را یک شب*افراد بی هویت وقتی میخواهند ره 

اما  ه ریزی و تفکر و منطق صورت میگیرد است امعجله عملی احساسی که بدون برن عجله و تعجیل :تفاوت 

هدف و  خود را شناسایی و در راستای توانایی های تعجیل به این معناست که من با منظق و بصیرت تمام 

 طلی عمل کنم . دون مع برنامه ای مشخص ب

 عالیم بارز بی هویتی 

 طی  افراگرای ایده آل

 دمدمی مزاج 

 در هیچ کاری تخصص ندارند 



 
 

 کارهارا نیمه تمام رها میکنند  

 پرواز  ند بل

 خودشیفته  

 ی طراتخیلگرا اف

 ئله  حل مس ناتوان در

 عدم قدرت تصمیم گیری  

 ذیری پعدم مسئولیت 

 به اخالقیات  دی عدم پایبن

 شغل ثابت ندارند  

 بی هدف  

 سردرگم و سرگشته 

 ،هویت یابی مشکل تر می شود. فرآیند هویت یابی سخت تر شود ه  در جوامع پیشرفن ه چ*هر

 .بر است  مری زمان *هویت یابی ا



 
 

فهوم جامع و  زه ی هویت این چنین بیان میکند : هویت موف در حو اریک اریکسون یک روانشناس معر

 نقش خویش در جامعه.  و دانستنمنسجمی است از خویشتن 

 نست . ان نوجوانی را پیدا کردن هویت می داوردن تکلیف او مهم تری

 ستری فراهم میشود؟ چه بهویت یابی در 

 است . مدرسه نامرئی ویت یابی نوجوان و جوان در سن بلوغ تحت تاثیر بخشی از ه 

 صحبت کنیم .رش ذیبا زبان پ و  اریم ذ طور غیرمستقیم تاثیر بگ رئی یعنی ما به مدرسه نام

 روی ناخودآگاه باید با زبان ناخوآگاه صحبت کنیم . ما برای تاثیر 

زه بدهیم فرد تجربه کند تا متوجه  جاا : ست سعی و خطا یعنی طاسعی و خ یافتن هویت   اه های یکی از ر

بت کند تا  دیر به مدرسه برسد تا بتواند خودش با معاون صحم فرزند ما حتی ذاریشود به عنوان مثال بگ 

طریق  و از این  متوجه کارش بشود .اجازه دهیم شکست بخورد تا متوجه شود که اشتباهش چه بوده است

 بهترین راه فرا بگیرد . ی خوب میتواند مهارت انتخاب خیل

 

 

 



 
 

 مراحل شکل گیری هویت  

 سالگی )بلوغ عاطفی(  15تا   12سن  : گرگونی د-1

 ه ی دگرگونی به خوبی طی شود این مرحله به درستی شکل میگیرد . اگر مرحل18تا  15: شکل گیری -2

ذیر  پشده و فرد متعهد و مسئولیت  اگر مراحل قبل انجام  شود این مرحله خودکار انجام  : اکتساب تعهد -3

 میشود . 

بکار گیری تفکر  *اولین مرحله بلوغ عاطفی بهم ریختگی است و بزرگترین اشتباه در برخورد با آن 

 ارزشیست.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


